
Zadeva: Informacija lastnikom oziroma uporabnikom zrakoplovov glede sklepanja 

najemnih pogodb 

Zveza: Direktiva o varnosti DV 02/2018 

 

 

Spoštovani! 
 
 

Na spletni strani agencije je objavljena Direktiva o varnosti glede obveznosti prehodne 

odobritve postopka sklepanja najemnih pogodb, sklenjenih za obdobje, krajše od 6 mesecev 

DV 02/2018 -  https://www.caa.si/upload/editor/file/file52543b9a9a60ef2.PDF 

 

Ker v skladu z Zakonom o letalstvu in Zakonom o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v 

letalstvu poznamo najem, ki je daljši od 6 mesecev in najem, ki je krajši od 6 mesecev, 

podajamo naslednja (dodatna) pojasnila. 

 

1. Najemnih pogodb za najem zrakoplova s kandidati, ki se šolajo v letalski šoli z zrakoplovi, ki 

so namenjeni šolanju, ni potrebno sklepati. Kandidati so vpisani v letalsko  šolo (in seveda v 

knjigo učencev) in letijo pod nadzorom učitelja. Kandidati, če niso člani kluba, torej plačajo za 

svoje šolanje in morajo imeti pogodbo za šolanje v letalski šoli, vse ostalo se izvede po 

potrjenem programu za šolanje,  dnevnem planu letenja in nalogu za let, če let ni A-A. Prav 

tako morajo biti izdani računi za šolanje. 

  

2. Če se zrakoplovi dajejo v kratkoročen najem (na primer: v nedeljo popoldne za uro ali dve ali 

dlje do 6 mesecev) naključnemu pilotu (ki ima ustrezne licence ali dovoljenja, pa ni član 

kluba), potem je tako pogodbo treba skleniti, jo shraniti zaradi izvajanja nadzora agencije in 

agencijo o njej v roku 30 dni tudi obvestiti. Obveznost sklepanja najemnih pogodb določa 77. 

člen Zakona o letalstvu. Vsebino najemne pogodbe določa DV 02/2018. Polega tega je 

potrebno izdati račun za najem letala. 

 

Pri tem naj poudarimo, da agencija v skladu z DV 02/2018 ne bo potrjevala posameznih 

najemnih pogodb, ker bi bila to dokaj neživljenjska zahteva, še zlasti če upoštevamo, da se v 

praksi najpogosteje pojavljajo takšni primeri, kot prej navedeno.  

 

Agencija bo zato pravnim in fizičnim osebam, ki oddajajo v najem zrakoplov, ki ga sicer 

uporabljajo za drug namen (šolanje, izvajanje komercialne ali nekomercialne dejavnosti) 

odobrila (zgolj) postopek oddajanja v kratkoročni najem.  Gre za kratek opis dejstev, ki jih 

najemodajalec zrakoplovov upošteva: katere zrakoplove nameravate oddajati, za kakšen 

namen in pod kakšnimi pogoji (slednje lahko povzamete iz DV 02/2018). 

 

Osnutek najemne pogodbe, ki ga lahko uporabljate, je objavljen na naši spletni strani. 

 

Kot je bilo poudarjeno v DV 02/2018, je takšna zahteva predpisana v Zakonu o letalstvu. 

 

3. Če pa se zrakoplov najame za obdobje, ki traja več kot 6 mesecev, mora biti poleg tega 

najem v skladu z Zakonom o letalstvu in Zakonom o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih 

v letalstvu vpisan v Register zrakoplovov Republike Slovenije, ki ga vodi agencija (Sektor za 

plovnost). To velja za fizične in pravne osebe, torej za letalske šole, za operatorje, in sicer 

tako za najemnika kot najemodajalca. Glede na določbe Zakona o letalstvu, se vpis v lastninski 

in bremenski list izvede na podlagi pravnomočne odločbe pristojnega sodišča. V register se 

torej vpiše uporabnika na podlagi ugotovitveni sklepa pristojnega sodišča o vpisu uporabnika. 

V teh primerih je treba na agencijo vložiti vlogo za vpis/spremembo uporabnika in priložiti 

pravnomočni sklep sodišča. Ko najem preneha oz. pride do spremembe najemnika, je agencijo 



prav tako treba o tem obvestiti oz. ponoviti postopek za vpis novega najemnika. Lastnik oz. 

uporabnik zrakoplova mora namreč takoj obvestiti agencijo o vsaki spremembi podatkov 

vpisanih v register zrakoplovov. 

 

Ne glede na to, ali se sklene najemna pogodba za čas trajanja pod ali nad 6 mesecev, je v 

pogodbi treba opredeliti lastnika in najemnika, tip zrakoplova, proizvajalca, serijsko številko, 

registrsko oznako, čas najema, kdo skrbi za vzdrževanje, kdo za zavarovanje, kdo za 

podaljšanje plovnosti in kako poteka prevzem v operacijo in kako vračanje (obrazci - zapisi) 

ter kdo je dolžan obvezno poročati o morebitnih dogodkih v civilnem letalstvu. 

 

Ne glede na vse navedeno, mora biti najemnik pred dnevnim letenjem vpisan v dnevni plan 

letenja, izpolniti in podpisati mora Log Book zrakoplova, oddati mora plan leta, če je to 

primerno in dobiti mora nalog za let. 

 

Pojasnjujemo še, da je agencija dolžna Ministrstvu za infrastrukturo, slednje pa Finančni 

upravi Republike Slovenije mesečno poročati glede t. i. sive ekonomije v zvezi z najemnimi 

pogodbami za zrakoplove in v zvezi s pogodbami za šolanje. V ta namen je agencija dolžna v 

inšpekcijskih nadzorih na terenu od operatorjev, lastnikov zrakoplovov itd. pridobiti kopijo 

računa, izdanega za najem zrakoplova, pogodbe za šolanje kandidata,  račun  arhivirati v spis 

inšpekcijskega nadzora in ga, če to zahtevajo navedeni organi, predložiti na vpogled in 

mesečno poročati koliko nadzorov, v katerih je pridobila kopije računov, je bilo opravljenih. 

 

Če gre za šolanje članov letalskega kluba ali trenažno letenje članov kluba (letalski  klub mora 

imeti za vsako leto posebej shranjeno evidenco plačil članarine posameznega člana), se to 

smatra za nekomercialno šolanje in nekomercialno trenažno letenje. V teh primerih ni 

najemov, prav tako ne računov, so pa dnevni plani, izpolnjen in podpisan Log Book zrakoplova,  

nalogi za let in drugo. 

 

Pilot ali učitelj, če izvajata operacijo za klub, operatorja ali letalsko šolo in nista člana kluba 

ali nista zaposlena pri operatorju ali letalski šoli, morata imeti pred letenjem sklenjeno 

pogodbo o delu. 

 

 

 


