
Pravilnik o letalskih prireditvah in letalskih tekmovanjih

Splošna predstavitev pravilnika



Vsebina

Letalske prireditve in letalska tekmovanja ureja Pravilnik o letalskih in letalskih tekmovanjih (Uradni list RS, št. 
47/22).

Kaj določa pravilnik?

• določa pogoje za organiziranje in izvedbo letalskih prireditev in letalskih tekmovanj;

• pridobitev posebnega dovoljenja za letalsko prireditev ali letalsko tekmovanje;

• posebne pogoje za organiziranje in izvedbo modelarske prireditve in modelarskega tekmovanja.



Pojmi

• Kaj je letalska prireditev?

dogodek, na katerem se izvaja letalska aktivnost z namenom predstavitve ali zabave na oglaševanem 
dogodku, ki je odprt za javnost in/ali v zvezi s katerim se v zračnem prostoru vzpostavi začasno 
rezervirano območje.

• Kaj je letalsko tekmovanje?

dogodek, pri katerem se zrakoplov uporablja na letalskih dirkah ali tekmovanjih, ki so odprta za 
javnost in/ali se v zvezi z njim v zračnem prostoru vzpostavi začasno rezervirano območje.



Prireditve ali tekmovanja, ki potrebujejo predhodno posebno 
dovoljenje



Vloga

Organizator vloži vlogo za pridobitev posebnega dovoljenja za 
letalsko prireditev ali  letalsko tekmovanje na vlogi  CAA.APL-1: 

Vlogo za letalsko prireditev ali letalsko tekmovanje je treba 

vložiti najmanj tri mesece pred njegovim začetkom.

Priloge:
• načrt letalske prireditve ali letalskega tekmovanja in 
• določi odgovorno osebo letalske prireditve ali letalskega 
tekmovanja.
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https://www.caa.si/files/www - OPS/Vloga za odobritev letalske prireditve.docx
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POMEMBNO: minimalna oddaljenost linije 
gledalcev, največja hitrost in minimalne višine 
(za višine, manjše od predpisanih je potreben 
TRA)



Obveznosti in odgovornosti organizatorja

Piloti in upravljavci so ustrezno usposobljeni

Zrakoplovi in letalne naprave so plovne/zavarovane

Odmik gledalcev v skladu s pravili in vzdrževanje reda

NOTAM

Meteorološki pogoji

Upoštevanje vseh relevantnih predpisov

Javne reševalne službe razpoložljive

Organizator hrani dokumentacijo o letalski prireditvi, letalskem tekmovanju ali dogodku iz 14. člena tega 
pravilnika vsaj tri mesece po izvedbi.
.



Posebno dovoljenje za prireditev/tekmovanje ne nadomešča spričevala, izjave ali drugega 
certifikata, ki ga je potrebno predhodno posedovati za sodelovanje na 
prireditvi/tekmovanju.

EU operator Non-EU operator

EASA zrakoplovi Predpisi EU Predpisi EU (npr. 
TCO)

Annex I zrakoplovi Predpisi RS Predpisi RS

drugo Predpisi RS (izjema 
153. člen Zlet) - MZI

Predpisi RS (izjema
po 153. člen Zlet) -
MZI



Območje letalske prireditve/tekmovanja

Območje letalske prireditve/tekmovanja glede na uporabo zračnega prostora v nekontroliranem 
zračnem prostoru ali v kontroliranem zračnem prostoru.

TRA

Prireditvev
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Hitrost 
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Aktivnosti 
presegajo 

pravila letenja



Vzpostavitev TRA

5. člen Pravilnika o letalskih prireditvah in letalskih tekmovanjih

11. člen Zakona o letalstvu 

Zaradi zagotovitve javnega reda, varovanja določenih oseb, okolišev in objektov ter zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja,
lahko ministrstvo, pristojno za promet samostojno ali na predlog pristojnega organa omeji ali prepove letenje zrakoplovov v
določenih območjih.

Vzpostavitev začasno rezerviranega območja (TRA – temporary reserved area), če:

- prireditev/tekmovanje poteka v kontroliranem zračnem prostoru,

- so predvidene letalske aktivnosti, ki presegajo pravila letenja (Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 923/2012),

- če hitrost zrakoplovov presega 250 vozlov ali 0,375 Mach, pri čemer pa ni dovoljeno preseči hitrosti 600 vozlov ali 0,90 Mach ali

- letalske aktivnosti s sistemi brezpilotnih zrakoplovov potekajo na višinah, ki vplivajo na zagotavljanje varnosti zračnega prometa    

zrakoplovov s posadko.



Vzpostavitev TRA

Če prireditev ali tekmovanje zahtevata vzpostavitev TRA, je poleg vloge za letalsko prireditev potrebno vložiti 
tudi predlog uvedbe spremembe v zračnem prostoru, na podlagi katere agencija predlaga ministrstvu za 
infrastrukturo vzpostavitev omejitve letenja v obliki začasno rezerviranega območja.

Dokument določa standardiziran postopek, s katerim 

se zahtevajo spremembe (trajne in začasne) 

slovenskega zračnega prostora.

Povezava na CAA strani:

https://www.caa.si/oblikovanje-zracnega-prostora-airspace-design.html



Priloge k Predlogu uvedbe spremembe v zračnem prostoru –
začasne spremembe *

V fazi posvetovanja z deležniki je potrebno pridobiti tudi 
soglasje: 

Odbora za upravljanje zračnega prostora RS 
(mzip.letalstvo@gov.si) 

 Vedno!

Izvajalca navigacijskih služb zračnega prostora KZPS, d.o.o. 
(info@sloveniacontrol.si)

 Ko prireditev/tekmovanje poteka v kontroliranem 
zračnem prostoru

Vzpostavitev TRA



Prireditev/tekmovanje s TRA/brez TRA

• Vloga za prireditev/tekmovanje

• Izdaja posebnega dovoljenja - CAA

Brez TRA

• Vloga za prireditev/tekmovanje

• Predlog uvedbe spremembe zračnega prostora

• Mnenje CAA

• Mnenje Odbora za upravljanje zračnega prostora RS

• Sklep MZI o omejitvi letenja in vzpostavitvi TRA

• Izdaja posebnega dovoljenja - CAA

TRA



Dogodki na podlagi izjave



Izjava o letalskem dogodku

O dogodkih, ki niso namenjeni gledalcem in v okviru katerih ne
pride do vzpostavitve začasno rezerviranega območja, se pa 
organizirano izvedejo v okviru dejavnosti letalskega kluba ali 
drugega organizatorja, mora organizator dogodka najmanj 30 
dni pred njegovo izvedbo agenciji predložiti izjavo o organizaciji 
letalskega dogodka (CAA.APL-2). Izjavi se predloži načrt, ki ustreza 
obsegu dogodka.

Izjava o organizaciji letalskega dogodka se nahaja na spletni strani 
CAA.

Po prejemu izjave o dogodku CAA izda potrdilo o prejemu izjave.

Organizator dogodka ne sme izvesti, dokler ne prejme potrdila o 
prejemu izjave (vključno s spremembami).

https://www.caa.si/files/www - OPS/Izjava o organizaciji letalskega dogodka.docx


Modelarske prireditve in tekmovanja

Modelarska prireditev in modelarsko tekmovanje se izvede 
v skladu s posebnimi pogoji iz pravilnika, če so izpolnjene 
zahteve za odprto kategorijo Izvedbene uredbe Komisije 
(EU) 2019/947, s spremembami, in na njeni podlagi izdanih 
predpisov.

Za izvedbo modelarske prireditve in modelarskega 
tekmovanja mora organizator agenciji predložiti izjavo, ki se 
nahaja na spletni strani CAA (OPS.APL-29). Izjavi se predloži 
načrt, ki ustreza obsegu dogodka.

Če se modelarska prireditev in modelarsko tekmovanje 
izvedeta na način, ki zahteva vzpostavitev začasno 
rezerviranega območja, se za takšno modelarsko prireditev 
in modelarsko tekmovanje uporabljajo določbe poglavja o 
letalskih prireditvah in letalskih tekmovanjih in je potrebno 
pridobiti posebno dovoljenje CAA.

https://www.caa.si/files/www - OPS/Izjava o organizaciji modelarskega letalskega dogodka.docx


Posebnosti modelarske prireditve/tekmovanja

• skrbeti za vrstni red letov modelov,
• spremljati lete modelov in opozarjati udeležence,
• spremljati/opozarjati glede približevanja zrakoplovov s posadko,
• usklajevati vzlete modelov, prižig oddajnika in zagon motorjev modelov

Organizator modelarske prireditve in modelarskega tekmovanja določi eno ali več odgovornih oseb modelarske prireditve in 
modelarskega tekmovanja, ki morajo:

Organizator poskrbi za:
• zahtevek za izdajo sporočila NOTAM
• soglasje obratovalca letališča ali vzletišča
• da se prireditev/tekmovanje ne izvede, če tega ne dopuščajo meteorološke razmere
• prisotnost javnih reševalnih služb le v obsegu prireditve



Minimalni horizontalni odmiki

Organizator zagotovi, da udeleženci na modelarski prireditvi in modelarske tekmovanju ne preletajo gledalcev.

Minimalni horizontalni odmiki območja letenja ter območje vzletanja in pristajanja od gledalcev so določeni glede na 
kategorijo modelov in glede na njihovo maso.

Z uporabo zaščitne mreže se odmiki lahko za polovico zmanjšajo.



Informacije

https://www.caa.si/letalske-prireditve.html
https://www.caa.si/letalske-prireditve.html


Hvala za vašo pozornost.


