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1 Skladno s prehodom na DNA sistem se verzije dokumenta številčijo od 1 dalje. 
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1 ZAKONSKA PODLAGA / Legal Basis 

To navodilo temelji na sledečih predpisih: 

 (Oddelek VI in Priloga VIII) Uredba (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 

2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za 

varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, 

(EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter 

razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter 

Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91  

(UL L 212, 22.8.2018, str. 1; Popravek C1, UL L 205, 5.8.2019, str. 34 (2018/1139) – s pripadajočimi 

AMC in GM (december 2019)); 

 (Priloga II) Izvedbena uredba Komisije (EU) 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 062 8.3.2017, str. 1; spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/469 z dne 14. 

februarja 2020; Popravek C2, UL L 015, 20.1.2020, str. 8 (2017/373) – s pripadajočimi AMC in GM); 

 Uredba Komisije (EU) 2015/340 z dne 20. februarja 2015 o tehničnih zahtevah in upravnih 

postopkih za licence in certifikate kontrolorjev zračnega prometa v skladu z Uredbo (ES) št. 

216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 

923/2012 ter razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 805/2011  

(UL L 063 6.3.2015, str. 1, Popravek C2, UL L 119, 9.5.2017, str.  22 (2015/340)) – s pripadajočimi 

AMC & GM (zadnji ED Decision 2019/023/R, Issue 1, Amendment 3, applicable from 2/1/2020); 

 Uredba o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja 

zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega 

prometa ter njihov nadzor (Uradni list RS, št. 67/19); 

 (43., 48., 50., 51. in 179.i člen) Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno 

besedilo, 46/16 in 47/19; ZLet, Aviation Act); 

 Operativno-tehnična zahteva o uporabi in preverjanju znanja slovenskega jezika v civilnem 

letalstvu (Uradni list RS, št. 1/16). 

2 IZRAZI IN KRATICE / Definitions and Abbreviations 

 Agencija – Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (CAA; Civil Aviation Agency), 
pristojni organ (Competent Authority) v RS 

 ELPAC – postopek za preverjanje znanja letalske angleščine s frazeologijo za pridobitev jezikovnega 
pooblastila v licenci (učenca) 

 Izvajalec storitev ATM/ANS – izvajalec storitev upravljanja zračnega prometa/navigacijskih služb 
zračnega prometa 
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 Kandidat – kandidat za pridobitev licence (učenca), novega ratinga oz. pooblastila 

 Licenca (učenca) – licenca (učenca) kontrolorja zračnega prometa ((Student) Air Traffic Controller 
– ATCO) 

 Licencirano osebje ANS – za potrebe tega navodila so to (učenci) kontrolorji zračnega prometa 
((Student) ATCOs) 

 OJTI – inštruktor praktičnega usposabljanja (On-the-Job Training Instructor) 

 Področje NSZP – strokovno področje notranje organizacijske enote 'Navigacijske službe zračnega 
prometa' (na agenciji) 

 UCS – shema usposobljenosti v enoti (Unit Competence Scheme). 

3 UPORABNOST / Applicability 

(1) To navodilo v skladu z ATCO.A Priloge I in ATCO.AR.D.001 Uredbe 2015/340/EU določa postopke, 
povezane z izdajo, podaljšanjem in obnovo licenc, ratingov in pooblastil ter začasnim odvzemom, 
preklicem in zamenjavo licenc, namenjeno pa je: 

- zaposlenim na agenciji v Sektorju za NSZP, 

- izvajalcem storitev ATM/ANS za področje službe kontrole zračnega prometa (ATC), 

- organizacijam za usposabljanje kontrolorjev zračnega prometa, 

- imetnikom licence (učenca), 

- ostalim kandidatom.  

(2) Agencija lahko odobri začasna ali izredna odstopanja od teh navodil za čas prehodnega obdobja, 
če je to potrebno. 

(3) Vsaka sprememba dokumenta se evidentira s številko nove verzije. 

(4) To navodilo začne veljati po objavi v DNA. Vsakokrat veljavna verzija dokumenta se objavi tudi na 
spletni strani agencije v zavihku 'ATM/ANS – Licenciranje osebja ANS'. 

4 VLOGE IN ODGOVORNOSTI / Roles and Responsibilities 

(1) Agencija je v skladu z drugim odstavkom 166. člena ZLet pristojni organ za odločanje v upravnih 
zadevah, stalni nadzor in nadzor nad izvajanjem predpisov in pravnih aktov, ki veljajo oziroma 
se uporabljajo v Republiki Sloveniji, ter prekrškovne postopke in v skladu z drugim odstavkom 
48. člena istega zakona vodi predpisane postopke in izdaja licence, ratinge, pooblastila, potrdila 
oziroma spričevala in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, ki urejajo licenciranje letalskega 
osebja. 

(2) Del ATCO.AR Priloge II Uredbe 2015/340/EU med drugim določa upravne zahteve za pristojne 
organe, ki so pristojni za izdajo, ohranjanje, začasen odvzem ali preklic licenc, ratingov, pooblastil 
in zdravniških spričeval za kontrolorje zračnega prometa. 

(3) Agencija na podlagi šeste alineje petega odstavka 179.i člena ZLet izdaja navodila. 

(4) Postopek licenciranja osebja navigacijskih služb zračnega prometa (ANS) se na agenciji izvaja v 
okviru Sektorja za navigacijske službe zračnega prometa (SNSZP). Postopek lahko vodijo uradne 
osebe ali drugi uradniki, ki imajo opravljen izpit iz upravnega postopka in ustrezno pooblastilo 
direktorja za vodenje upravnih postopkov s področja licenciranja osebja ANS. 
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5 PROCESI / Processes 

(1) Vsaka vloga se obravnava kot posamična zadeva in se zavede v računalniški program Lotus Notes 
pod klasifikacijskim znakom: 

- 37271 za prvo izdajo, podaljšanje veljavnosti ali obnovo licence oz. ratinga ali pooblastila ter 
za ponovno izdajo ali zamenjavo licence, 

- 37272 za prvo ali ponovno izdajo ter zamenjavo licence učenca, 

- 60410 za izdajo začasnega pooblastila za OJTI ali ocenjevalca (ASSESSOR). 

(2) Pri obravnavi vlog se upoštevajo roki v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni 
list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 
175/20 – ZIUOPDVE); General Administrative Procedure Act). 

(3) Vse vloge, ki so predmet tega navodila, lahko v imenu kandidata oziroma imetnika licence 
posreduje tudi delodajalec oziroma organizacija za usposabljanje. 

5.1. Izpiti 

(1) V skladu z določbami 48. člena ZLet in ATCO.C.045 Uredbe 2015/340/EU se izpiti za izdajo, 
podaljšanje veljavnosti ali obnovo posamezne licence, ratinga ali pooblastila opravljajo pred 
pooblaščenimi izpraševalci oz. ocenjevalci (ASSESSORS). 

(2) Imetniki pooblastila za ocenjevalca so pooblaščeni za izvajanje ocenjevanja v skladu z določbami 
ATCO.C.045. Ko oseba pridobi pooblastilo (z vpisom v licenco ATCO, ki ga na podlagi vloge izvrši 
agencija), ga izvajalec storitev ATM/ANS ustrezno uvrsti v svoj interni dokument, v katerem vodi 
seznam imetnikov pooblastila ocenjevalec, ki izpolnjujejo vse pogoje za izvajanje privilegijev iz 
tega pooblastila.  

(3) V Republiki Sloveniji imajo vsi ocenjevalci veljavno pooblastilo OJTI – tudi za izvedbo ocenjevanja 
za namen izdaje in obnove pooblastila enote v skladu z ATCO.C.045(e). 

(4) Ocenjevanju lahko v okviru nadzora prisostvujejo tudi uradne osebe agencije, zato organizacija 
za usposabljanje oz. izvajalec storitev ATM/ANS najmanj pet dni pred predvideno izvedbo izpita 
obvesti agencijo o kraju, datumu in uri izpita. Obvestilo se pošlje po e-pošti na splošni naslov 
info@caa.si in vodji SNSZP ali uradni osebi agencije, pooblaščeni za licenciranje osebja ANS. 

(5) Če kandidat meni, da izpit in ocenjevanje nista bila izvedena v skladu s postopki organizacije za 
usposabljanje in Uredbo 2015/340/EU, ima v roku 15 dni od dneva opravljanja izpita možnost 
pritožbe na agencijo (po tem, ko je izrabil vse možnosti za pritožbo po internem postopku). 
Pritožba se vloži pisno po navadni ali elektronski pošti (info@caa.si) ali osebno na zapisnik na 
naslovu Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljubljana, v skladu s postopkom 'Postopki pritožbe in 
mehanizmi za obveščanje'. 

(6) To navodilo ne velja za opravljanje izpita za pridobitev ali podaljšanje veljavnosti jezikovnega 
pooblastila za angleški jezik po postopku ELPAC in jezikovnega pooblastila za slovenski jezik, če 
je primerno. 

5.2. Izdaja licence (učenca), ratinga ali pooblastila 

(1) Licenca učenca se na podlagi pisne zahteve izda kandidatu, ki: 

 izpolnjuje vse pogoje v skladu z zahtevo ATCO.B.001(b) Uredbe 2015/340/EU; 

 ob izdaji licence učenca se za namen vodenja evidence lahko zahteva tudi fotografija; 

 potrdilo o znanju slovenskega jezika, torej splošne slovenščine in slovenske letalske 
frazeologije, potrebne za vpis jezikovnega pooblastila iz slovenščine, se zahteva le od 

mailto:info@caa.si
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kandidatov, ki so zaključili usposabljanje za ratinge ADV, ADI/TWR, APP ali APS (v skladu s 
3. členom OTZ o uporabi in preverjanju znanja slovenskega jezika v civilnem letalstvu). 

(2) Licenca kontrolorja zračnega prometa se na podlagi pisne zahteve izda kandidatu, ki:  

 izpolnjuje vse pogoje v skladu z zahtevo ATCO.B.005(c) Uredbe 2015/340/EU. 

(3) Za prvo izdajo licence (učenca), vpis dodatnega ratinga ali pooblastila ter podaljšanje njihove 
veljavnosti2 oziroma obnovo3 kandidat dostavi agenciji naslednje: 

1. izpolnjeno in podpisano enotno vlogo – obrazec 'Vloga za izdajo, podaljšanje veljavnosti, 
obnovo, zamenjavo licence (učenca) kontrolorja zračnega prometa, ratingov in pooblastil' 
(ANS.APL-000001), ki se nahaja na spletni strani agencije v zavihku 'ATM/ANS/ Licenciranje 
osebja ANS, 

2. dokazilo o uspešno zaključenem usposabljanju (za izdajo licence oz. ratinga ali pooblastila), 

3. kopijo zdravniškega spričevala, skladnega z zahtevami iz Uredbe 2015/340/EU, 

4. kopijo licence učenca, v primeru vloge za prvo izdajo licence, oz. originalno licenco, v 
primeru vpisa dodatnega ratinga ali pooblastila. 

(4) Licenca (učenca) se izda na predpisanem obrazcu v skladu z določbami Dodatka 1 k Prilogi II dela 
ATCO.AR. Na licenci se ne izpisuje kraja rojstva in naslova imetnika (glej (a) odstavek Dodatka 1 
k Prilogi II dela ATCO.AR). Na hrbtni strani se v rubriki XIIa Vpis ratinga/pooblastila potrdi le z 
malim žigom agencije. V rubriko XIII (glej zahteve za rubriko XIII v Dodatku 1 k prilogi II) se vpiše 
tudi datum prve izdaje (ali obnove) pooblastil STDI, OJTI in/ali ocenjevalec. 

(5) Kombinacije pooblastila enote v povezavi z ratingi in, če je primerno, rating pooblastili, ki se 
vpisujejo v licenco, so po enotah lahko kot sledi: 

– LJLA za APS in/ali ACS, 

– LJLJ za ADI/TWR, 

– LJMB za ADI/TWR in APP, 

– LJPZ za ADI/TWR in APP ter 

– LJCE za ADV in/ali ADI/TWR in APP. 

Vpis 'ALL' v licenci pomeni območje pristojnosti kontrolorja v posamezni enoti, kot izhaja iz 
sektorizacije te enote, objavljene v AIP (ENR), če ni drugače določeno. 

(6) Za posamezen rating in, če je primerno, rating pooblastilo se v licenco (učenca) vpiše datum 
pridobitve, tj. datum uspešno zaključenega usposabljanja – kar velja tudi za vpis ratinga ADV na 
podlagi ADI/TWR za namen usposabljanja v enoti LKZP Cerklje ob upoštevanju določbe 
ATCO.B.010(b) – za druga pooblastila (pooblastilo enote, OJTI, STDI, ocenjevalec in jezikovno 
pooblastilo) pa se za datum izdaje šteje datum obravnave vloge. Začetek in trajanje obdobja 
veljavnosti posameznega pooblastila pri prvi izdaji je določen z Uredbo 2015/340/EU, in sicer je 
začetek obdobja veljavnosti najkasneje 30 dni od datuma uspešno opravljenega ocenjevanja (če 
je to prej, kot je datum obravnave vloge). 

(7) Z izdajo licence kontrolorja zračnega prometa se licenca učenca z odločbo prekliče in nemudoma 
vrne agenciji v arhiviranje – se jo preluknja in vloži v osebno mapo imetnika (glej ATCO.A.020(c)). 

(8) V skladu s četrtim odstavkom 144. člena ZUP se licenca (učenca), ki se izda na predpisanem 
obrazcu (Prilogi 1 in 2), smatra za odločbo, zato je poleg v angleščini napisana tudi v slovenščini 
(glej (d) odstavek Dodatka 1 k Prilogi II dela ATCO.AR). 

                                                           
2 Ne velja za licenco učenca kontrolorja zračnega prometa. 
3 Ne velja za licenco učenca kontrolorja zračnega prometa. 
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(9) Licenci (učenca) je priloženo veljavno zdravniško spričevalo, razen kadar se izvajajo le privilegiji 
STDI (določba (b) odstavka Dodatka 1 k Prilogi II dela ATCO.AR). 

(10) Organizacija za usposabljanje predloži agenciji evidenco vseh ocenjevalcev po enotah – 
predvsem tistih, ki izpolnjujejo pogoje za pooblastilo ocenjevalca za namen podaljšanja 
veljavnosti in obnove pooblastila enote (glej ATCO.AR.D.001(a)(2)). Evidenca se posreduje 
najmanj enkrat letno oziroma ob spremembah in na zahtevo agencije. 

(11) Za to podpoglavje se uporabita checklisti ANS.CHK-48 in ANS.CHK-38. 

5.3. Izdaja začasnega pooblastila OJTI in začasnega pooblastila 
ocenjevalca (ASSESSOR) 

(1) Začasno pooblastilo OJTI se lahko izda imetniku veljavnega pooblastila OJTI v primeru 
nezmožnosti izpolnjevanja zahteve iz ATCO.C.010(b)(2): da je v predhodnem šestmesečnem 
obdobju izvajal privilegije iz veljavnega pooblastila enote, za katero bo izvajal usposabljanje. 
Začasno pooblastilo OJTI se izda na podlagi zaprosila izvajalca storitev ATM/ANS, katerega 
obvezna priloga je varnostna analiza.  

(2) Začasno pooblastilo OJTI, omejeno na usposabljanje in potrebno za kritje izjemnih okoliščin, se 
podeli z odločbo, v kateri se navede vsaj ime kandidata (enega ali več), vrsto usposabljanja (v 
enoti), na katero se začasno pooblastilo OJTI nanaša, in datum veljavnosti tega pooblastila v 
skladu z določbo ATCO.C.025(c) (glej ATCO.C.025 in ATCO.AR.D.001(c)). 

(3) Začasno pooblastilo ocenjevalca (ASSESSOR) se lahko izda imetniku veljavnega pooblastila 
ocenjevalec v primeru nezmožnosti izpolnjevanja zahteve iz ATCO.C.045(d)(1): da ima 
pooblastilo enote, povezano z ocenjevanjem, za neposredno predhodno obdobje vsaj enega 
leta. Začasno pooblastilo ocenjevalca se izda za izvajanje ocenjevanja (učencev) kontrolorjev 
zračnega prometa za izdajo pooblastila enote in rating pooblastil, če je ustrezno, ter za izvajanje 
ocenjevanja kontrolorjev zračnega prometa za podaljšanje veljavnosti in obnovo pooblastila 
enote.  

(4) Začasno pooblastilo ocenjevalca se na podlagi zaprosila izvajalca storitev ATM/ANS podeli z 
odločbo, v kateri se navede najmanj ime kandidata (enega ali več), namen izdaje (za kritje 
izjemnih okoliščin ali zagotovitev neodvisnega ocenjevanja), pooblastilo enote in, če je 
primerno, rating pooblastilo, za katerega se bo ocenjevanje izvedlo, in datum veljavnosti 
začasnega pooblastila ocenjevalca v skladu z določbami ATCO.C.065(b),(c). V odvisnosti od 
posameznega primera lahko agencija od izvajalca storitev ATM/ANS zahteva varnostno analizo 
(glej ATCO.C.065 in ATCO.AR.D.001(c)). 

5.4. Podaljšanje veljavnosti licence oz. pooblastil 

(1) Za podaljšanje veljavnosti licence oz. pooblastil imetnik agenciji posreduje izpolnjeno enotno 
vlogo – obrazec ANS.APL-000001 z ustreznimi dokazili, in sicer ne več kot 60 in načeloma ne 
manj kot sedem dni pred potekom veljavnosti licence oz. posameznega pooblastila. 

(2) Vlogi se priloži: 
1. za podaljšanje veljavnosti pooblastila enote: 

- originalna licenca, 

- kopija zdravniškega spričevala (v skladu z Uredbo 2015/340/EU), 

- dokazilo izvajalca storitev ATM/ANS, da je imetnik licence opravil vsa osvežitvena 
usposabljanja v obdobju veljavnosti pooblastila enote (v skladu z določbami sheme 
usposobljenosti v enoti), 



Navodilo za licenciranje kontrolorjev zračnega prometa 
(ATCOs' Licensing Procedure) 

 

ANS.PRC-000001 Version 6 / Valid from 8. 4. 2021 Stran 9 od 14 

 

- v primeru podaljšanja veljavnosti jezikovnega pooblastila iz angleščine in/ali slovenščine, 
če je primerno: kopijo potrdila o jezikovni usposobljenosti, tj. o uspešno opravljenem 
ocenjevanju znanja angleškega in/ali slovenskega jezika (angleško in slovensko jezikovno 
pooblastilo se za dosežen nivo 4 podaljša za tri, za nivo 5 pa za šest let od datuma veljavnosti 
pooblastila, če je preverjanje opravljeno do največ tri mesece pred iztekom veljavnosti; za 
dosežen nivo 6 se jezikovno pooblastilo za angleščino podaljša za devet let, če je preverjanje 
opravljeno do največ tri mesece pred iztekom veljavnosti, znanje slovenskega jezika na 
nivoju 6 pa velja neomejeno), 

- potrdilo izvajalca storitev ATM/ANS, ki dokazuje, da je imetnik licence izpolnil vse zahteve 
glede minimalnega števila operativnih ur v skladu s shemo usposobljenosti v enoti, ter 

- dokazilo o izvedenem teoretičnem preverjanju znanja in ocenjevanju praktičnih spretnosti 
v zadnjih treh mesecih pred potekom veljavnosti pooblastila enote za posamezen rating 
(npr. potrdilo izvajalca storitev ATM/ANS, kopija testa teoretičnega preverjanja znanja in 
kopija ocenjevalne pole zaključnega ocenjevanja usposobljenosti ipd. (glej 
ATCO.B.020(g)(3)). 

2. za podaljšanje veljavnosti pooblastila STDI: 

- potrdilo o uspešno zaključenem osvežitvenem usposabljanju s področja spretnosti 
praktičnega poučevanja in sedanjih operativnih praks, opravljeno v obdobju veljavnosti 
pooblastila STDI, 

- originalna licenca. 

3. za podaljšanje veljavnosti pooblastila OJTI: 

- potrdilo o uspešno zaključenem osvežitvenem usposabljanju s področja spretnosti 
praktičnega poučevanja, opravljeno v obdobju veljavnosti pooblastila OJTI, 

- kopija zdravniškega spričevala (v skladu z Uredbo 2015/340/EU), 

- originalna licenca. 

4. za podaljšanje veljavnosti pooblastila ASSESSOR: 

- potrdilo o uspešno zaključenem osvežitvenem usposabljanju na področju znanja in 
spretnosti ocenjevalcev in sedanjih operativnih praks, opravljeno v obdobju veljavnosti 
pooblastila za ocenjevalca, 

- kopija zdravniškega spričevala (v skladu z Uredbo 2015/340/EU), 

- originalna licenca. 

(3) Imetnik licence ali v njegovem imenu izvajalec storitev ATM/ANS lahko ob rednem (ko, je 
ocenjevanje izvedeno največ tri mesece pred potekom veljavnosti pooblastila) ali predčasnem 
podaljšanju veljavnosti pooblastil zaprosita za poenotenje datumov veljavnosti pooblastil enot, 
STDI, OJTI ali ASSESSOR. V tem primeru se datumi poenotijo na način, da veljavnost 
posameznega pooblastila ne preseže z Uredbo 2015/340/EU ali UCS določenega obdobja 
veljavnosti, tj. tri leta. Če imetnik licence ob podaljšanju veljavnosti pooblastila (razen 
jezikovnega) pisno zaprosi za poenotenje datumov veljavnosti ostalih pooblastil (razen 
jezikovnega), se mu lahko ugodi na dva načina: bodisi se mu nova veljavnost pooblastila (npr. 
enote) poenoti (skrajša) na datum veljavnosti drugega pooblastila (npr. OJTI) ali pa se mu v 
primeru, ko predloži dokazila za predčasno podaljšanje veljavnosti pooblastil, šteje datum 
obravnave vloge kot nov začetek obdobja veljavnosti in se mu veljavnost pooblastila (npr. 
enote), ki ga morebiti podaljšuje v rednem roku, poenoti (skrajša) na datum izteka obdobja 
veljavnosti predčasno podaljšanega pooblastila (glej ATCO.AR.D.001(d) in GM1 
ATCO.AR.D.001(d)). 
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(4) Če imetnik predčasno (več kot tri, vendar ne več kot devet mesecev pred iztekom) podaljšuje 
veljavnost pooblastila enote ali jezikovnega pooblastila in morebiti hkrati zaproša še za 
poenotenje datumov veljavnosti, se mu ti poenotijo na datum obravnave vloge oziroma se 
obdobje veljavnosti začne najkasneje 30 dni od datuma uspešno opravljenega ocenjevanja – kar 
je prej (glej ATCO.B.020(i)). Za predčasno se smatra tudi, če se v enakem obdobju, kot je 
navedeno v prvem stavku tega odstavka, podaljšuje veljavnost pooblastil STDI, OJTI ali 
ASSESSOR, vendar se v tem primeru kot datum začetka novega obdobja veljavnosti vedno 
upošteva datum obravnave vloge. 

(5) Za to podpoglavje se uporabi checklista ANS.CHK-37. 

5.5. Obnova licence oz. pooblastila 

(1) Imetnik licence, ki mu je veljavnost pooblastila potekla, po izpolnitvi zahtev pošlje na agencijo 
enotno vlogo – obrazec ANS.APL-000001 z ustreznimi prilogami – za obnovo pooblastila. 

(2) Za posamezno pooblastilo se za datum obnove šteje datum obravnave vloge. Začetek obdobja 
veljavnosti posameznega pooblastila pri obnovi pa je določen z Uredbo 2015/340/EU, tj. 
najkasneje 30-ti dan od datuma uspešno opravljenega ocenjevanja (če je prej kot datum 
obravnave vloge). 

(3) Za obnovo licence oz. pooblastila imetnik dostavi agenciji: 

 izpolnjeno in podpisano enotno vlogo – obrazec ANS.APL-000001; 

 kopijo zdravniškega spričevala (v skladu z Uredbo 2015/340/EU) – razen za STDI; 

 kopijo potrdila o jezikovni usposobljenosti, tj. o znanju angleškega in, če je primerno, 
slovenskega jezika na najmanj uporabniški (četrti) stopnji v skladu z Uredbo 2015/340/EU, 
če je veljavnost jezikovnih pooblastil medtem potekla, in 

 originalno licenco, če ni bila agenciji že predhodno posredovana. 

(4) V primeru obnove jezikovnega pooblastila iz angleščine se izpit opravlja v skladu s postopkom za 
ocenjevanje jezikovne usposobljenosti. Po opravljenem izpitu kandidat izpolni enotno vlogo – 
obrazec ANS.APL-000001 – ki se nahaja na spletni strani agencije (v zavihku 'ATM/ANS/ 
Licenciranje osebja ANS), ter priloži sledeče priloge: 

 kopijo potrdila o jezikovni usposobljenosti, tj. o znanju angleškega jezika; 

 kopijo zdravniškega spričevala, če je njegova veljavnost medtem že potekla in če ne gre za 
imetnika pooblastila STDI; 

 originalno licenco, če ni bila agenciji že predhodno posredovana. 

(5) Za to podpoglavje se uporabi checklista ANS.CHK-50. 

5.6. Sprememba podatkov in ponovna izdaja licence (učenca) 

(1) Agencija lahko po potrebi licenco iz upravnih razlogov zamenja, pri čemer se datumi prve izdaje 
ratingov in, če je primerno, rating pooblastil ter pooblastil iz rubrike XIII prenesejo na novo 
licenco (glej ATCO.AR.D.001(e) in GM1 ATCO.AR.D.001(e)). 

(2) Imetnik licence (učenca) dostavi agenciji obrazec 'Vloga za ponovno izdajo licence oz. dovoljenja' 
(ANS.APL-000002), dostopen na spletni strani agencije (v zavihku 'ATM/ANS/Licenciranje osebja 
ANS), in sicer v primerih, ko: 

 so se mu spremenili osebni podatki, navedeni na licenci (učenca), 

 je bila licenca (učenca) izgubljena,  

 se je licenca (učenca) uničila/obrabila do te mere, da podatki na njej niso berljivi, 

 mu je bila licenca (učenca) ukradena ipd. 
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(3) V primerih iz prejšnjega odstavka agencija imetniku izda dvojnik, in sicer se na naslovni strani 
licence navede 'DUPLICAT'. Ob naslednji izdaji, zaradi vpisa drugih oziroma novih podatkov v 
licenco, se ta beseda ne uporabi več. 

(4) Za ponovno izdajo licence (učenca) mora imetnik agenciji dostaviti izpolnjen, z obrazložitvijo 
razloga, in podpisan obrazec iz drugega odstavka tega podpoglavja, v kolikor gre za spremembo 
osebnih podatkov, pa tudi originalno licenco (učenca) in fotokopijo osebnega dokumenta, iz 
katerega je sprememba razvidna. Originalna licenca se priloži tudi v primeru uničenja, če je 
primerno, oziroma obrabe. 

5.7. Zamenjava licence (učenca) 

(1) Imetnik licence (učenca), izdane v drugi državi članici, za namen zamenjave licence (učenca) v 
skladu z določbo ATCO.A.010 agenciji posreduje izpolnjeno in podpisano enotno vlogo – obrazec 
ANS.APL-000001. 

(2) Vlogi priloži: 

- originalno licenco (učenca), 

- kopijo osebnega dokumenta (s sliko) 

- fotografijo 

- kopijo zdravniškega spričevala (v skladu z Uredbo 2015/340/EU), 

- kopijo potrdila o jezikovni usposobljenosti, tj. o znanju slovenskega jezika in slovenske VFR 
frazeologije, skladno z zahtevami iz Operativno-tehnične zahteve o uporabi in preverjanju 
znanja slovenskega jezika v civilnem letalstvu, če je ustrezno, ter 

- potrdilo organizacije za usposabljanje o nameravani izvedbi usposabljanja v enoti (z navedbo 
enote in, če je primerno, sektorja oziroma sektorjev, predvidenega časovnega okvirja 
usposabljanja, prilagojenega tečaja usposabljanja v enoti, če je potrebno, ipd). 

(3) Za izmenjavo relevantnih podatkov med pristojnimi organi se znotraj FAB CE uporablja postopek 
'Exchange of Information Between NSAs in FAB CE Area', pri zamenjavi licence pa se pri 
pristojnem organu, ki je licenco (učenca) izdal, po potrebi preveri, če je predložena licenca 
(učenca) zadnja veljavna in ali je v teku kakšen postopek, povezan z omejitvijo, začasnim 
odvzemom ali s preklicem – enako velja tudi za zdravniško spričevalo. 

(4) V primeru, ko izvajalec storitev zaposli kontrolorja zračnega prometa z licenco, ki se zamenja v 
skladu z določbo ATCO.A.010, organizacija za usposabljanje posreduje agenciji prošnjo za 
odobritev prilagojenega tečaja usposabljanja v enoti praviloma dva meseca pred predvideno 
izvedbo tečaja. Agencija ga odobri ali zavrne najkasneje šest tednov po prejemu vloge, pri tem 
pa upošteva nediskriminatornost in sorazmernost (ATCO.AR.E.005(b)). 

(5) Po zamenjavi agencija prejšnjo licenco (učenca) uniči, preluknja, in vrne organu, ki jo je izdal 
(ATCO.A.010(e)). Če imetnik licenco (učenca), ki jo je izdala agencija, v drugi državi (članici) 
zamenja, jo agencija po prejemu od drugega pristojnega organa v skladu z določbo iz prejšnjega 
stavka uniči, arhivira v osebno mapo imetnika in v svoji evidenci označi kot neveljavno. 

(6) Za to podpoglavje se uporabi checklista ANS.CHK-51. 

5.8. Začasen odvzem in preklic oz. razveljavitev licenc, ratingov in 
pooblastil 

(1) Agencija lahko skladno z določbami ATCO.AR.D.005 in 45. člena ZLet z odločbo začasno odvzame 
ali prekliče licenco, rating ali pooblastilo. To lahko stori tudi na podlagi pisne zahteve imetnika 
licence. Za pooblastilo ASSESSOR se obvesti tudi ustreznega izvajalca ATM/ANS (glej 
ATCO.AR.D.005).  
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(2) Začasen odvzem velja do izpolnitve zahtev oz. največ eno leto, izvede pa se lahko tudi v primeru 
začasne nezmožnosti, ki se ne prekine v skladu s postopki iz ATCO.A.015(e) Uredbe 2015/340/EU 
(glej ATCO.AR.D.005(b)).  

(3) Agencija lahko licenco v primerih hude malomarnosti ali zlorabe, kot ju opredeljujeta kazensko 
pravo in sodna praksa v Republiki Sloveniji, z odločbo razveljavi oz. prekliče njeno veljavnost. V 
tem primeru mora imetnik licenco nemudoma, vendar najkasneje v roku treh dni po vročitvi 
odločbe vrniti agenciji. 

(4) Preverjanja znanja in ocenjevanja, izvedena s strani imetnika pooblastila STDI, OJTI ali 
ocenjevalca med začasnim odvzemom ali po razveljavitvi oz. preklicu veljavnosti posameznega 
pooblastila, se smatrajo za neveljavna (glej GM1 ATCO.AR.D.005). 

5.9. Obveščanje pristojnega organa 

Izvajalec storitev ATM/ANS v skladu s tem navodilom in svojimi internimi postopki obvesti agencijo 
v primerih, ko: 

- razglasijo začasno nezmožnost imetnika licence skladno z določbo ATCO.A.015, 

- imetnik licence ne zadosti zahtevam za podaljšanje veljavnosti le-te, 

- se imetniku veljavne licence (učenca) zaradi kakršnega koli razloga prekine delovno razmerje. 

5.10. Vodenje evidence imetnikov licence (učenca) 

(1) Agencija vzdržuje podatkovno zbirko (aplikacija EMPIC), kjer se hranijo podatki o usposobljenosti 
vseh imetnikov licenc (učenca) ter veljavnost njihovih ratingov, pooblastil in zdravniških 
spričeval. 

(2) Dostop do podatkov v aplikaciji EMPIC ter dovoljenje za upravljanje z evidenco imetnikov licenc 
ima oseba, ki je pooblaščena za vodenje upravnih postopkov s področja NSZP in obdelovanje 
osebnih podatkov, vodenih v registru letalskega in drugega strokovnega osebja ter ima geslo za 
dostop v program. 

(3) Poleg računalniškega vodenja evidence se vsi upravni postopki, ki so predmet tega navodila, 
arhivirajo tudi v fizični obliki – osebna mapa, shranjena v ognjevarni omari v SNSZP na sedežu 
agencije. 

(4) Agencija v primerih iz prejšnjega odstavka ali ko je seznanjena s kakršno koli spremembo v 
aplikaciji EMPIC po potrebi spremeni status imetnika licence (učenca) in veljavnost njegove 
licence oz. posameznega pooblastila. 

(5) Agencija v skladu z določbo ATCO.AR.B.015(c) in nacionalno zakonodajo (Uredbo o varstvu 
dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 42/17), Pravilnikom o določanju rokov 
hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi (Uradni list RS, št. 49/19) ter Klasifikacijskim 
načrtom agencije) trajno hrani vsa dokazila, ki se nanašajo na izdajo, podaljšanje veljavnosti, 
obnovo, zamenjavo, začasen odvzem ali preklic licenc, ratingov in pooblastil. 

(6) Agencija v skladu z določbo ATCO.AR.B.015(a) najmanj enkrat letno posodobi seznam vseh 
imetnikov licenc (učencev) ATCO in ga natisnjenega hrani v arhivu SNSZP. Seznam vsebuje 
najmanj: priimek in ime, datum rojstva ter številko, datum izdaje in/ali veljavnosti licence. 
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Priloga 1: Obrazec 'Licenca učenca kontrolorja zračnega prometa' 
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Priloga 2: Obrazec 'Licenca kontrolorja zračnega prometa' 

  


