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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, je vplivala tudi na poslovanje CAA, ki je v tem času delovala omejeno.
Vlada RS je 14. 5. 2020 preklicala epidemijo (Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)), 21. 5. 2020 pa je
objavila tudi Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi
zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 74/20), ki začne veljati 1. 6. 2020. S
predmetnim sklepom vlada ugotavlja, da ni več razlogov za veljavnost začasnih ukrepov v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi
javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19), torej gre za sklep po 2. členu ZZUSUDJZ, v
skladu s katerim so začasni ukrepi iz tega zakona in iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljali do 31. 5. 2020.
IZREDNO PODALJŠANJE VELJAVNOSTI POOBLASTILA IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA V LICENCI ATCO
Na podlagi zgoraj navedenega CAA že omogoča preverjanja znanja angleškega jezika za ATCOs v okviru LAB in zato neizvajanje le-tega
iz prvotnega obvestila preklicuje. CAA do danes ni prejela nobene vloge za izredno podaljšanje veljavnosti pooblastila iz angleškega
jezika v licenci ATCO. Vložitev te izjeme od danes dalje ni več mogoča.
IZREDNO PODALJŠANJE VELJAVNOSTI POOBLASTILA ENOTE V LICENCI ATCO
Vloge za izredno podaljšanje veljavnosti pooblastila enote, vpisane v licenco ATCO, ki jo je izdala CAA, se sprejemajo še do vključno 8.
6. 2020.
Kaj je treba storiti za redno podaljšanje veljavnosti pooblastila enote, ki je bilo podaljšano na podlagi izjeme COVID-19?
Kontrolor zračnega prometa pošlje izpolnjeno in podpisano enotno vlogo ANS.APL.000001, dostopno na spletni strani CAA, po
navadni pošti ali na info@caa.si in ji priloži:
-

dokazilo o izvedenem manjkajočem delu osvežitvenega usposabljanja in/ali ocenjevanja usposobljenosti v skladu z UCS, ki je bil
podlaga za uveljavljanje izjeme COVID-19, in

-

original licence ATCO.

Vloga se vloži po izpolnitvi manjkajočih pogojev. V vlogi se v delu F pod 9. točko 'drugo' navede 'izjema COVID-19 – redno
podaljšanje'.
Novo obdobje veljavnosti pooblastila enote se določi v skladu s 5.4. poglavjem Navodila za licenciranje kontrolorjev zračnega
prometa (verzija 4), pri čemer se upošteva datum ocenjevanja usposobljenosti.
IZREDNO PODALJŠANJE VELJAVNOSTI POOBLASTIL OJTI IN/ALI ASSESSOR V LICENCI ATCO
Vloge za izredno podaljšanje veljavnosti pooblastila OJTI in/ali ASSESSOR, vpisanega v licenco ATCO, ki jo je izdala CAA, se sprejemajo
še do vključno 8. 6. 2020.
Kaj je treba storiti za izredno podaljšanje veljavnosti pooblastila OJTI in/ali ASSESSOR na podlagi te izjeme?
Kontrolor zračnega prometa pošlje izpolnjeno in podpisano enotno vlogo ANS.APL.000001, dostopno na spletni strani CAA, po
navadni pošti ali na info@caa.si in ji priloži:
-

dokazilo o izvedenem osvežitvenem usposabljanju za OJTI in/ali ocenjevalca in

-

original licence ATCO.

Vloga se vloži po izpolnitvi manjkajočih pogojev. V vlogi se v delu F pod 9. točko 'drugo' navede 'izjema COVID-19 – redno
podaljšanje'.
IZREDNO PODALJŠANJE VELJAVNOSTI ZDRAVNIŠKEGA SPRIČEVALA RAZREDA 3
V Sloveniji večina AME-jev že nemoteno opravlja zdravniške preglede, zato uveljavljanje izjeme z današnjim dnem za ta del ni več
mogoče, razen če kontrolor dokaže, da ne more dostopati do AME-ja ali AeMC-ja. V tem primeru še vedno velja, da se zdravniško
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spričevalo, izdano v Sloveniji, 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.
2.

Zdravniško spričevalo je veljavno do vključno 31. 7. 2020 in razen vizualnih nima vpisanih drugih omejitev;
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,
izjavo o svojem trenutnem zdravstvenem stanju, da nima zdravstvenih posebnosti, ki bi vplivale na izpolnjevanje zahtev iz dela
ATCO.MED, in

-

dokazilo o nedostopnosti AME ali AeMC.

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