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Uredba in SNU  



Uredba in SNU  

Uredba o sistemih brezpilotnih zrakoplovov – Uradni list RS, št 52/2016 
 
Sprejemljivi načini usklajevanja (SNU) in Navodila (NA) k Uredbi – caa.si 
 

Pravila letenja z brezpilotnimi zrakoplovi urejajo tudi: 

- Zakon o letalstvu in 

- Splošna pravila letenja (Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 923/2012, 
Pravilnik o letenju letal,...) 
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Zakonodaja 
 
 
 



Uredba in SNU  

Uredba o sistemih brezpilotnih zrakoplovov – Uradni list RS, št 52/2016 
1. (vsebina) 
2. (pomen izrazov) 
3. (klasifikacija brezpilotnih zrakoplovov, s katerimi se izvajajo letalske dejavnosti) 
4. (klasifikacija področja letenja) 
5. (kategorizacija izvajanja letalskih dejavnosti) 
6. (letenje z letalskim modelom) 
7. (obvezno zavarovanje) 
8. (uporaba radiofrekvenčnega spektra) 
9. (identifikacija brezpilotnega zrakoplova) 
10.(veljavnost predpisov) 
11.(naloge upravljavca v zvezi s pravili letenja) 
12.(letenje z uporabo sistema za prikaz pogleda iz zrakoplova (FPV)) 
13.(izvajanje letalskih dejavnosti) 
14.(način izvajanja letalskih dejavnosti) 
15.(naloge operaterja) 
16.(operativni priročnik) 
17.(analiza okvar in njihov vpliv) 
18.(izjava operaterja) 
19.(dovoljenje) 
20.(obvezna dokumentacija pri izvajanju letalskih dejavnosti) 
21.(nadzor) 
22.(prekrški) 
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Uredba in SNU  

Uredba o sistemih brezpilotnih zrakoplovov – Uradni list RS, št 52/2016 
 

1. člen: vsebina 
2. člen: pomeni izrazov 
... 
4. člen: klasifikacija področja letenja... 

 
 

Sprejemljivi načini usklajevanja (SNU) in Navodila (NA) k Uredbi – caa.si 
 

SNU k 4. členu 
 
 
NA k 4. členu 
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Uredba o sistemih brezpilotnih zrakoplovov – Uradni list RS, št 52/2016 
 
 
 
 
 

 
Sprejemljivi načini usklajevanja (SNU) in Navodila (NA) k Uredbi – caa.si 

15 

Razmerje Uredba - SNU 
 
 
 



Uredba in SNU  

Uredba o sistemih brezpilotnih zrakoplovov – Uradni list RS, št 52/2016 
 
 
 
 
 

 
Sprejemljivi načini usklajevanja (SNU) in Navodila (NA) k Uredbi – caa.si 

16 

Razmerje Uredba - SNU 
 
 
 



Uredba in SNU  

17 

Pomembnejši členi Uredbe 
 
 
 



Uredba in SNU  

18 

Pomembnejši členi Uredbe 
 
 
 



Uredba in SNU  

19 

Pomembnejši členi Uredbe 
 
 
 



Uredba in SNU  

20 

Pomembnejši členi Uredbe 
 
 
 



Uredba in SNU  

21 

Pomembnejši členi Uredbe 
 
 
 



Uredba in SNU  

22 

Pomembnejši členi Uredbe 
 
 
 



Uredba in SNU  

23 

Pomembnejši členi Uredbe 
 
 
 



Uredba in SNU  

24 

Pomembnejši členi Uredbe 
 
 
 



Uredba in SNU  

25 

Pomembnejši členi Uredbe 
 
 
 



Uredba in SNU  

26 

Pomembnejši členi Uredbe 
 
 
 



Uredba in SNU  

27 

Pomembnejši členi Uredbe 
 
 
 



Uredba in SNU  

28 

Pomembnejši členi Uredbe 
 
 
 



Uredba in SNU  

29 

Operater: poslovni subjekt ali posameznik, ki izvaja dejavnost. Odgovoren je za 
zrakoplov, dokumentacijo,  vzdrževanje, izobraževanja, obveščanja ipd. posredno 
odgovoren za varnost letenja. 

 
Upravljavec: pilot brezpilotnega zrakoplova – “kapitan letala” – neposredno 

odgovoren za varnost leta. V vsakem trenutku mora biti zmožen prevzema 
kontrolo nad brezpilotnim zrakoplovom. 

 
Pridruženi opazovalec 
 
Nočni čas 
 
 
 

Bistveni povzetki iz Uredbe 
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2. Izvajanje operacij 
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Izvajanje operacij 
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1. Pridobitev potrdila/dovoljenja 
 
2. Operativni priročnik 
 
3. Najava letov 
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Pridobitev potrdila/dovoljenja 
 
 
 Kdaj se potrebuje potrdilo/dovoljenje? 

 

      Ko se izvaja letalske dejavnosti skladno z določili Uredbe 

 

 



Izvajanje operacij 
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Pridobitev potrdila/dovoljenja 
 
 
 Za izvajanje letalske dejavnosti kategorije A, B, C agencija izda potrdilo, ki temelji na 

izjavi operaterja. 

 

 

Za izvajanje letalske dejavnosti kategorije D agencija izda dovoljenje, ki temelji na 
izjavi operaterja in določili 19. člena Uredbe (prilogi 5 in 6, dokazila o skladnosti 
s prilogo 4, fotografije, ocena tveganja, operativni priročnik,...) 



Izvajanje operacij 
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Pridobitev potrdila/dovoljenja 
 
 
 
Izjava  



Izvajanje operacij 
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Pridobitev potrdila/dovoljenja 
 
 
 
Izjava  
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Operativni priročnik 
 
 
 
Definira postopke in 
načine delovanja  
operaterja! 
 
 
Mora biti dosegljiv osebju! 
 
 
Spremembe se označi in 
posreduje CAA. 
 
Seznanitev osebja! 



Izvajanje operacij 
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Najava letov 
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Najava letov 
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Najava letov 
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Najava letov 
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Priprave na izpit  

Od kandidatov se na izpitu pričakuje naslednje: 

- poznavanje Uredbe 

- poznavanje zračnega prostora (VFR karta) – učno gradivo! 
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4. Preventiva 
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Preventiva  

Video material 
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Pravila letenja brezpilotnih zrakoplovov 
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Hvala za pozornost in veliko varnih letov! 


