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NASLOVNIKI:  

 KANDIDATI ZA PODALJŠANJE VELJAVNOSTI POOBLASTIL V LICENCI ATCO 

 KANDIDATI ZA PODALJŠANJE VELJAVNOSTI ZDRAVNIŠKIH SPRIČEVAL RAZREDA 3 

 ORGANIZACIJE (ANSP & TO) 

Bolezen COVID-19, ki jo povzroča novi koronavirus SARS-CoV-2 in zaradi katere je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) 11. 3. 

2020 razglasila pandemijo, vpliva tudi na poslovanje CAA, ki trenutno deluje omejeno, kar med drugim vpliva tudi na izvajanje 

preverjanja znanja angleškega jezika po metodi ELPAC. CAA je zaradi izrednih okoliščin ter ob upoštevanju odlokov Vlade RS, 

priporočil NIJZ in WHO odločila, da: 

SE PREVERJANJE ZNANJA ANGLEŠKEGA JEZIKA ZA ATCO V OKVIRU LAB (CAA) ZARADI IZREDNIH RAZMER,  

POVEZANIH S PANDEMIJO COVID-19, DO NADALJNJEGA NE IZVAJA. UREDITEV VELJA DO PREKLICA. 

CAA aktivno pristopa in poskuša reševati nastalo situacijo, da bi čimbolj omilila posledice izredni razmer, zato je za kontrolorje 

zračnega prometa vzpostavila načine za ublažitev posledic z možnostjo uveljavitve izjeme (odločitev direktorja z dne 23. 3. 2020) za 

izredno podaljšanje veljavnosti pooblastil v licenci ATCO, in sicer jezikovnega pooblastila iz angleščine, pooblastila enote, pooblastila 

OJTI in/ali ASSESSOR, ter izredno podaljšanje veljavnosti zdravniških spričeval razreda 3. 

IZREDNO PODALJŠANJE VELJAVNOSTI POOBLASTILA IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA V LICENCI ATCO 

Veljavno jezikovno pooblastilo iz angleščine, vpisano v licenco ATCO, ki jo je izdala CAA, se podaljša za obdobje štirih mesecev od 

datuma poteka veljavnosti, vendar najdlje do konca veljavnosti izjeme, tj. 23. 11. 2020. V primeru, da se ugotovi, da po preteku 4-

mesečnega obdobja razlogi za odobritev izjeme še veljajo, se pooblastilo lahko ponovno podaljša še za obdobje štirih mesecev 

oziroma do poteka izjeme – karkoli je prej. 

Kdaj je kontrolor zračnega prometa upravičen do uveljavitve izjeme za to pooblastilo? 

Do izjeme je upravičen v primerih, ko zagotavljanje skladnosti z ustreznimi zahtevami ni možno (npr. nedelovanje LAB ipd.), in sicer 

pod naslednjimi pogoji: 

1. Pooblastilo iz angleškega jezika v licenci ATCO je veljavno do vključno 31. 7. 2020; 

2. Kontrolor zračnega prometa je imetnik veljavne licence ATCO, ki jo je izdala CAA; 

3. Kontrolor zračnega prometa je zaposlen pri KZPS, d.o.o. 

Kaj je treba storiti za izredno podaljšanje veljavnosti jezikovnega pooblastila iz angleščine na podlagi te izjeme? 

Kontrolor zračnega prometa, ki izpolnjuje zgornje zahteve, pošlje izpolnjeno in podpisano enotno vlogo ANS.APL.000001, dostopno 

na spletni strani CAA, na info@caa.si in ji priloži: 

- kopijo licence ATCO (original pošlje po navadni pošti na naslov CAA), 

- kopijo zdravniškega spričevala in 

- potrdilo delodajalca (ANSP), da je opravil (on-line) osvežitveno usposabljanje iz vsebin splošne in letalske angleščine. 

Vloga se vloži do 30 dni pred iztekom veljavnosti pooblastila. V vlogi se v delu F pod 9. točko 'drugo' navede 'izjema COVID-19'. 

IZREDNO PODALJŠANJE VELJAVNOSTI POOBLASTILA ENOTE V LICENCI ATCO 

Veljavno pooblastilo enote, vpisano v licenco ATCO, ki jo je izdala CAA, se podaljša za obdobje štirih mesecev od datuma poteka 

veljavnosti, vendar najdlje do konca veljavnosti izjeme, tj. 23. 11. 2020. V primeru, da se ugotovi, da po preteku 4-mesečnega 

obdobja razlogi za odobritev izjeme še veljajo, se pooblastilo lahko ponovno podaljša še za obdobje štirih mesecev oziroma do poteka 

izjeme – karkoli je prej. 

Kdaj je kontrolor zračnega prometa upravičen do uveljavitve izjeme za to pooblastilo? 

Do izjeme je upravičen v primerih, ko zagotavljanje skladnosti z ustreznimi zahtevami ni možno (npr. potencialno onemogočena 

uporaba STD-jev, osvežitvenih usposabljanj, izvedba ocenjevanj kompetentnosti ipd.), in sicer pod naslednjimi pogoji: 

1. Pooblastilo enote v licenci ATCO, ki je predmet izrednega podaljšanja veljavnosti, je veljavno do vključno 31. 7. 2020; 

2. Kontrolor zračnega prometa je imetnik veljavne licence ATCO, ki jo je izdala CAA; 

3. Kontrolor zračnega prometa je zaposlen pri KZPS, d.o.o. 
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Kaj je treba storiti za izredno podaljšanje veljavnosti pooblastila enote na podlagi te izjeme? 

Kontrolor zračnega prometa, ki izpolnjuje zgornje zahteve, pošlje izpolnjeno in podpisano enotno vlogo ANS.APL.000001, dostopno 

na spletni strani CAA, na info@caa.si in ji priloži: 

- kopijo licence ATCO (original pošlje po navadni pošti na naslov CAA), 

- kopijo zdravniškega spričevala in 

- potrdilo delodajalca (ANSP), da bo manjkajoče osvežitveno usposabljanje in/ali ocenjevanje usposobljenosti v skladu z UCS, 

izvedeno v dogovorjenem roku (v čim krajšem času). 

Vloga se vloži do 30 dni pred iztekom veljavnosti pooblastila. V vlogi se v delu F pod 9. točko 'drugo' navede 'izjema COVID-19'. 

IZREDNO PODALJŠANJE VELJAVNOSTI POOBLASTIL OJTI IN/ALI ASSESSOR V LICENCI ATCO 

Veljavno pooblastilo OJTI in/ali ASSESSOR, vpisano v licenco, ki jo je izdala CAA, se podaljša do konca veljavnosti izjeme, tj. do 23. 11. 

2020. 

Kdaj je kontrolor zračnega prometa upravičen do uveljavitve izjeme za to pooblastilo? 

Do izjeme je upravičen v primerih, ko zagotavljanje skladnosti z ustreznimi zahtevami ni možno (npr. potencialno onemogočena 

uporaba STD-jev, izvedba osvežitvenih usposabljanj za OJTI in ASSESSOR ipd.), in sicer pod naslednjimi pogoji: 

1. Pooblastilo OJTI in/ali ASSESSOR v licenci ATCO, ki je predmet izrednega podaljšanja veljavnosti, je veljavno do vključno 31. 7. 

2020; 

2. Kontrolor zračnega prometa je imetnik veljavne licence ATCO, ki jo je izdala CAA; 

3. Kontrolor zračnega prometa je zaposlen pri KZPS, d.o.o. 

Kaj je treba storiti za izredno podaljšanje veljavnosti pooblastila OJTI in/ali ASSESSOR na podlagi te izjeme? 

Kontrolor zračnega prometa, ki izpolnjuje zgornje zahteve, pošlje izpolnjeno in podpisano enotno vlogo ANS.APL.000001, dostopno 

na spletni strani CAA, na info@caa.si in ji priloži: 

- kopijo licence ATCO (original pošlje po navadni pošti na naslov CAA), 

- kopijo zdravniškega spričevala in 

- potrdilo organizacije za usposabljanje (TO), da bo osvežitveno usposabljanje za OJTI in/ali ocenjevalca, izvedeno v dogovorjenem 

roku (v čim krajšem času). 

Vloga se vloži do 30 dni pred iztekom veljavnosti pooblastila. V vlogi se v delu F pod 9. točko 'drugo' navede 'izjema COVID-19'. 

IZREDNO PODALJŠANJE VELJAVNOSTI ZDRAVNIŠKEGA SPRIČEVALA RAZREDA 3 

Veljavno zdravniško spričevalo, izdano v Sloveniji, se podaljša za obdobje štirih mesecev od datuma poteka veljavnosti, vendar 

najdlje do konca veljavnosti izjeme, tj. 23. 11. 2020. V primeru, da se ugotovi, da po preteku 4-mesečnega obdobja razlogi za 

odobritev izjeme še veljajo, se pooblastilo lahko ponovno podaljša še za obdobje štirih mesecev oziroma do poteka izjeme – karkoli je 

prej. 

Kdaj je kontrolor zračnega prometa upravičen do uveljavitve izjeme za zdravniško spričevalo razreda 3? 

Do izjeme je upravičen v primerih, ko zagotavljanje skladnosti z ustreznimi zahtevami ni možno (npr. nedostopnost ali 

nerazpoložljivost AME ipd.), in sicer pod naslednjimi pogoji: 

1. Zdravniško spričevalo je veljavno do vključno 31. 7. 2020 in razen vizualnih nima vpisanih drugih omejitev; 

2. Kontrolor zračnega prometa je imetnik veljavne licence ATCO, ki jo je izdala CAA. 

Kaj je treba storiti za izredno podaljšanje veljavnosti zdravniškega spričevala razreda 3 na podlagi te izjeme? 

Kontrolor zračnega prometa, ki izpolnjuje zgornje zahteve, pošlje izpolnjeno in podpisano vlogo FCL.APL-202, dostopno na spletni 

strani CAA, na med@caa.si in ji priloži: 

- kopijo zdravniškega spričevala, 

- izpolnjen vprašalnik za izdajo zdravniškega spričevala in 

- izjavo o svojem trenutnem zdravstvenem stanju, da nima zdravstvenih posebnosti, ki bi vplivale na izpolnjevanje zahtev iz dela 

ATCO.MED. 

Vloga se vloži do 45 dni pred iztekom veljavnosti zdravniškega spričevala razreda 3. 
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