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V: »Če prav razumem, da sploh lahko začnem postopek v spletni aplikaciji,  moram najprej pridobit 

kvalificirano digitalno potrdilo? A to drži ali lahko brez tega, glede na to, da sem fizična oseba? 

 

CAA: Drži, kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga lahko pridobite brezplačno z oddajo vloge na upravni 

enoti je potrebno, za dostop do spletne aplikacije UAS repozitorij (https://uas.caa.si). 

Kot prebivalec s stalnim naslovom v Republiki Sloveniji ne glede na to ali ste fizična oseba, modelar ali 

organizacija za dostop in uporabo spletne aplikacije UAS repozitorij potrebujete kvalificirano digitalno 

potrdilo, osebni računalnik z nameščenim novodobnim spletnim brskalnikom (priporočamo uporabo 

zadnjih verzij brskalnikov kot so: Chrome, Mozzila Firefox, Microsoft Edge ipd). 

 

V: Kje lahko pridobim Kvalificirano digitalno potrdilo? 

 

CAA: Kvalificirana digitalna potrdila v Sloveniji izdajajo štirje overitelji: 

    Ministrstvo za javno upravo - SIGEN-CA  

    Pošta Slovenije d.o.o. - Pošta®CA 

    Nova Ljubljanska banka d.d. - AC NLB 

    Halcom d.d. - Halcom CA 

Za podrobnejše informacije glede kvalificiranih digitalnih potrdil kliknite tu! 

 

V: Kako uredim prevzem kvalificiranega digitalnega potrdila SIGEN-CA ? 

CAA: Navodila za prevzem SIGEN-CA kvalificiranega digitalnega potrdila najdete na naslovu: 

https://www.si-trust.gov.si/sl/podpora-uporabnikom/navodila-in-napotki/prevzem-digitalnega-

potrdila-sigen-ca-v-5-korakih 

 

V: Kako uredim povezavo s SI-PASS? 

CAA: Navodila za uporabo SI-PASS storitev najdete na naslovu: 

https://www.si-trust.gov.si/sl/podpora-uporabnikom/navodila-in-napotki/registracija-v-sistem-si-

pass/ 

 

V: Ko se na vašo spletno stran prijavim s certifikatom SIGEN-CA mi sistem izpolni vsa polja, prazno 

pa ostane polje »naslov«. Ob prijavi za registracijo operatorja ali usposabljanje pilota na daljavo, 

mi sistem ne dovoli nadaljevati in ne dopusti ročnega vnosa podatkov. 

CAA:  Sistem postopa v skladu s 14. členom 6. odstavek  IZVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) 2019/947 

z dne 24. maja 2019 o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov kjer je navedeno: 

"Operatorji sistemov brezpilotnih zrakoplovov, ki so fizične osebe, se registrirajo v državi članici, kjer 

imajo prebivališče, če so pravne osebe, pa v državi članici, kjer imajo glavno poslovno enoto, in 

zagotovijo, da so njihove registracijske informacije točne. Operator sistema brezpilotnega zrakoplova 

ne more biti hkrati registriran v več kot eni državi članici." 

Fizične osebe ali podjetja, ki imajo stalno prebivališče izven meja Republike Slovenije v ostalih 

članicah EU, morajo opraviti registracijo operatorja v državi, kjer imajo stalno prebivališče. Sistem 

spletne aplikacije s pomočjo kvalificiranega digitalnega potrdila prepozna takšne primere in v skladu z 

https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/osebni-dokumenti-potrdila-selitev/osebni-dokumenti/digitalno-potrdilo-za-elektronsko-poslovanje
https://www.si-trust.gov.si/sl/podpora-uporabnikom/navodila-in-napotki/prevzem-digitalnega-potrdila-sigen-ca-v-5-korakih
https://www.si-trust.gov.si/sl/podpora-uporabnikom/navodila-in-napotki/prevzem-digitalnega-potrdila-sigen-ca-v-5-korakih
https://www.si-trust.gov.si/sl/podpora-uporabnikom/navodila-in-napotki/registracija-v-sistem-si-pass/
https://www.si-trust.gov.si/sl/podpora-uporabnikom/navodila-in-napotki/registracija-v-sistem-si-pass/
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Izvedbeno Uredbo Komisije (EU)2019/947 z dne 24.maja 2019 o pravilih in postopkih za upravljanje 

brezpilotnih zrakoplovov ne dovoli registracije operatorja. 

 

V primeru, ko v spletno aplikacijo vstopajo osebe ali organizacije iz tretjih držav imajo na voljo dostop 

skozi gumb »Vpiši se kot ne EU prebivalec«, kjer lahko uredijo vse potrebno skladno z Izvedbeno 

Uredbo Komisije (EU)2019/947 z dne 24.maja 2019 o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih 

zrakoplovov. 

V: Želim se registrirati, vendar osebno nimam možnosti plačila registracije z nobeno od naštetih 

možnosti v postopku, ki jih podpira UJP sistem (Uprava RS za javna plačila).  Zanima me ali lahko 

plačilo registracije poravna namesto mene druga oseba, ki je v sorodu ? So še kakšne druge 

možnosti?  UPN plačilni nalog? 

 

CAA: Plačilo lahko poravnate s plačilnim sredstvom podprtim v UJP sistemu ne glede na sorodstvene 

vezi s plačnikom. Spletna aplikacija UAS Repozitorij podpira vsa plačila, ki so podprta v povezavi z UJP 

sistemom, plačilo preko UPN plačilnega naloga ni mogoče. 

V: Kakšne so možnosti plačil preko UJP sistema? 

CAA: Navodila ter kakšne so možnosti plačil preko UJP sistema najdete na naslovu: 

https://eplacila.ujp.gov.si/info/navodila 

  

V: Uspešno sem se registriral ko operator brezpilotnega zrakoplova in opravil spletni tečaj odprte 

kategorije A1 in A3. Opravil sem vse module usposabljanja, vendar se je moj napredek ustavil pri 

91 do 97% in ne morem opraviti izpita. Ponovno sem šel skozi ves postopek tečaja s 100% 

opravljenimi kvizi, pa se nič ne spremeni. Kaj naj storim, da bom lahko opravil izpit? 

 

CAA: S tovrstno "uporabniško napako" smo se že srečali namreč s kliki na gumb »Naslednja lekcija« 

niste potrdili, da ste seznanjeni z  vsemi  navedenimi temami, rezultat med 91 in 97% je identičen pri 

vseh, ki so spregledali, da je potrebno potrditi tudi uvodni del tem usposabljanja. Ko potrdite vse 

teme (ko ste to storili se prikažejo potrditvene kljukice), se vam spremenijo procenti na 100 in 

prikazal se bo tudi gumb "Nadaljujte s preizkusom znanja". 
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