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Bolezen novega koronavirusa (CoViD-19), ki je izbruhnila v mestu Wuhan in ki jo povzroča SARS-CoV-2, se je hitro razširila 

na Kitajskem in po svetu, 11. marca 2020 pa jo je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila za pandemijo. Delovanje 

CAA se je zato moralo prilagoditi z omejitvijo poslovanja, kar med drugim vpliva tudi na podaljševanje licenc, dovoljenj, 

pooblastil, spričeval in potrdil, ki so izdana na podlagi Zakona o letalstvu in njegovih podzakonskih predpisov. CAA je 

zaradi izrednih okoliščin ob upoštevanju drugega odstavka 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi 

in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) – ZZUSUDJZ 

(Uradni list RS, št. … z dne …)1, odločila: 

Roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah, ki se iztečejo v času izvajanja ukrepov po tem 

zakonu, se s tem zakonom podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov (1.7.2020 

oz. prej, če Vlada RS sprejme ustrezen sklep).   

1. Na koga se to nanaša? 

Vsem imetnikom licenc, dovoljenj, pooblastil, spričeval in potrdil, ki so izdana na podlagi Zakona o letalstvu in njegovih 

podzakonskih predpisov, in sicer: 

- Pravilnika o ultralahkih letalnih napravah, 

- Pravilnika o padalstvu, 

- Pravilnika o licenci letalskega dispečerja, 

- Pravilnika o licenciranju letališkega strokovnega osebja, 

- Uredbe o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu, 

- Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati šole ali šolski centri za usposabljanje zrakoplovnega osebja, 

- Pravilnika o licenci osebja službe letalske meteorologije, 

- Pravilnika o vzletiščih, 

- Pravilnika o usposabljanju in preizkusu znanja za strokovno osebje reševalne in gasilske službe na bolnišničnih 

heliportih, 

- Nacionalnega programa varovanja civilnega letalstva Republike Slovenije in 

- Pravilnika o zdravstveni sposobnosti letalskega in drugega strokovnega osebja,2 

se veljavnost licenc, dovoljenj, pooblastil, spričeval in potrdil, ki je potekla v času izvajanja ukrepov, podaljša tako, da se 

izteče osmi dan od dneva prenehanja ukrepov, to je 1.7.2020 oz. prej, če Vlada RS sprejme ustrezen sklep. To pomeni, 

da se veljavnost navedenih listin avtomatično podaljša na podlagi Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi 

in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). 

2. Možnosti rednega podaljšanja 

CAA bo omogočila, kolikor bo to glede na vse ukrepe, sprejete v RS zaradi COVID -19, smiselno in možno, redno 

podaljšanje licenc, dovoljenj, pooblastil, spričeval in potrdil, ki so izdana na podlagi Zakona o letalstvu in njegovih 

podzakonskih predpisih, če ima: 

1. imetnik veljavno licenco, dovoljenje, pooblastilo, spričevalo in potrdilo; 

2. če je ustrezno, imetnik lahko izpolni pogoje za podaljšanje licence, dovoljenja, pooblastila, spričevala in potrdila (na 

primer padalec lahko opravi zadostno število padalskih skokov, zadostno število minut prostega pada in druge 

predpisane pogoje za podaljšanje dovoljenja padalca). 

Za redno podaljšanje je potrebno, tako kot običajno, predhodno poslati vlogo na elektronski naslov info@caa.si. 

                                                           
1 Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive 

bolezni SARS-CoV-2 je bil sprejet v Državnem zboru dne 20.3.2020. Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu. 
Ko bo navedeni zakon začel veljati, bo agencija podatek objavila na svoji spletni strani in po potrebi dopolnila ta OP-6/2020. 
2 Na podlagi prvega odstavka 2. člena Pravilnika o zdravstveni sposobnosti letalskega in drugega strokovnega osebja (Uradni list 

RS, št. 4/20) zdravstvene preglede letalskega osebja in drugega strokovnega osebja izvajajo v skladu z zakonom, ki ureja varnost 

in zdravje pri delu, zdravniki specialisti medicine dela, prometa in športa v obsegu, kot je določen v prilogi pravilnika. Dne 16.3.2020 

se je začela uporabljati Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list 

RS, št. 22/2020), ki jo je izdal minister za zdravje. Odredba med drugim določa, da se prekine izvajanje preventivnih zdravstvenih 

storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti. Agencija bo zato zdravniška spričevala, ki bi morala biti izdana imetnikom licenc, 

dovoljenj, pooblastil, spričeval in potrdil iz tega OP, obravnavala kot podaljšana dokler ta odredba ne bo prenehala veljati oziroma 
še ustrezen čas po prenehanju veljave odredbe, da bodo imetniki lahko podaljšali svoja zdravniška spričevala. O navedenem bomo 

podatke sprotno posodabljali na naši spletni strani. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0095

