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Vloga za izvajanje zračnega prevoza potnikov z baloni 

 Izdajo spričevala  Podaljšanje spričevala  Sprememba spričevala 

 

1. Podatki vlagatelja vloge za izvajanje zračnih prevozov z baloni 

 

Naziv pravne osebe / podjetja:       

Matična in davčna številka:       /       

Poslovni naslov: 

 

      

 

Telefon:       

Telefon (GSM):       

E-pošta:       

E-naslov podjetja:       

 

Zastopnik pravne osebe (priložiti pooblastilo za zastopanje v upravnem postopku na podlagi 57. člena ZUP) : 

Ime in priimek zastopnika:       

Funkcija v podjetju:       

Telefon:       e-pošta:       

Dan in kraj:       Podpis:       

 

2. Priloge k vlogi za izdajo spričevala letalskega prevoznika 

(a) Priloga I: Podrobnosti zahteve / obrazložitev 

(b) Priloga II: Glavna odgovorna oseba 

(c) Priloga III: Glavni pilot 

(d) Priloga IV: Ostalo (katera koli dodatna dokazila, ki so uporabna za Agencijo) 

(e) Priloga V: (za društva in klube) Temeljni akt oziroma statut društva ali kluba 

(f) Priloga VI: Dokazilo o sklenitvi zavarovanja v zvezi s potniki, prtljago, tovora in tretjimi osebami 

(g) Priloga VII: Operativni priročnik 
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Priloga I: Podrobnosti zahteve 
Skupine in razredi balonov ter registracije balonov pri operatorju 

 
Tip balona:      Registracija:      Skupina/razred:      Št. oseb na krovu:      
 
Tip balona:      Registracija:      Skupina/razred:      Št. oseb na krovu:      
 
Tip balona:      Registracija:      Skupina/razred:      Št. oseb na krovu:      
 
(Skupine balonov (v m3): A [do 3,401], B [3,401 – 6,000], C [6,000 – 10,500]) 

Podrobnosti o prostorih za operativno osebje in hranjenje dokumentacije o operacijah 

 (še posebej v primeru, da je dokumentacija na večih lokacijah, krajih in tudi shranjevanje balonov in opreme) 
      

Območje delovanja  

(območje, kjer naj bi se zračni prevoz potnikov z baloni opravljal) 
      

Podatki glede zagotavljanja stalne plovnosti in vzdrževanje balonov (60. člen OTZ) 

 
Podatki o pooblaščeni organizaciji za vodenje stalne plovnosti ali številka in fotokopija pogodbe:        
 
Program vzdrževanja zrakoplova (številka odločbe):       
 
Podatki o pooblaščeni vzdrževalni organizaciji in fotokopija pogodbe (ustrezno označi):       
 

 Organizacija po Delu-145 Uredbe (EU) št. 2042/2003; ali 
 Organizacija po Delu-M Poddel F Uredbe (EU) št. 2042/2003; ali 
 Organizacija po Delu 145 Uredbe 2042/2003, ki nima vpisanega pooblastila za balone, vendar ob pogoju, 

da ima ta organizacija na razpolago nosilca licence za vzdrževanje zrakoplovov, izdane po Delu-66 Uredbe 
Uredbe (EU) št. 2042/2003, z eno od kategorij B1 in s končanim usposabljanjem za tip ali družino balonov 
ustreznega proizvajalca 
 

Naziv organizacije, odgovorne za vzdrževanje plovnosti balonov operatorja, in predložitev ustreznih dokazil 

      

Opis organizacijske strukture operatorja in odgovornosti oseb  

 
Opis:      

 
Glavna odgovorna oseba:      
 
Glavni pilot:      
 
Druge pomembne osebe:      
 
 

Predlog oseb za izvajanje usposabljanja in praktičnih preverjanj 

(to so lahko osebe znotraj operatorja ali druge osebe, npr. pooblaščeni izpraševalci) 
      

Željen pričetek izvajanja zračnega prevoza oseb z baloni in druge opombe (informativno) 
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Priloga II: Glavna odgovorna oseba operatorja 
(a) Podatki 

Ime in priimek:       

Funkcija:       

Glavna odgovorna oseba tudi glavni pilot operatorja?  Da    Ne  

(b) Usposobljenost in kvalitete osebe, ki je glavna odgovorna oseba pri operatorju (življenjepis) 

(profesionalne izkušnje in izobraževanja z dokazili, ipd.) 
      

(c) Relevantne (delovne) izkušnje (kot pilot, v letalski organiziciji, izkušnje z vodenjem, ipd.) 

      

(d) Deklaracijo o pravilnosti opisanih podatkov 

Spodaj podpisani izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki točni in pravilni. 

Kraj in datum:       Podpis:       

 

  



 

OPS.APL-18 Version 1 / Valid from 25. 07. 2018 Page 4 of 5 

 

Priloga III: Glavni pilot operatorja 
(a) Podatki 

Ime in priimek:       

Število naletenih ur in število vzletov:       

(b) Usposobljenost in kvalitete glavnega pilota 

      

(c) Relevantne izkušnje kot pilot balona in kot pilot ostalih zrakoplovov 

      

(d) Deklaracijo o pravilnosti opisanih podatkov 

Spodaj podpisani izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki točni in pravilni. 

Kraj in datum:       Podpis:       
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Priloga IV: Drugi podatki/opombe 
(kateri koli drugi pomembni podatki in okoliščine, ki so pomembne za Agencijo) 

      

 
Potrebno priložiti: 
 
Priloga V: (za društva in klube) Temeljni akt oziroma statut društva ali kluba; 
 
Priloga VI: Dokazilo o sklenitvi zavarovanja v zvezi s potniki, prtljago, tovora in tretjimi osebami; 
 
Priloga VII: Operativni priročnik v dveh izvodih. 


