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0.0 Uvod 
 
0.1 Namen in področje uporabe operativnega priročnika 
 
Operator zagotovi, da operativni priročnik vsebuje vsa navodila in informacije, ki jih 
potrebuje operativno osebje za izvajanje svojih dolžnosti. Operativno osebje se za namen 
teh navodil nanaša na pilote balonov in zemeljskega osebja, ki sicer niso del posadke 
balona, vendar je njihova prisotnost pri operaciji balona ključnega pomena za 
zagotavljanje varne izvršitve poleta balona in drugih povezanih nalog. 
 
Namen teh smernic za pripravo operativnega priročnika je opisati ustrezno vsebino in 
poudarke, ki naj jih operatorji vključijo v operativni priročnik, da zadostijo zahtevam, ki 
se navezujejo na zračni prevoz potnikov z baloni v skladu z Operativno-tehnično zahtevo 
za opravljanje zračnega prevoza z baloni (Uradni list RS, št. 70/2012) (v nadaljevanju 
besedila: OTZ). 
 
Operativni priročnik naj predstavlja dejanski opis nalog, ki predstavljajo informacije 
pilotom, ki opravljajo operacije zračnega prevoza pri določenem operatorju. Operativni 
priročnik mora biti zato razumljiv in ažuren. Zato je priporočljivo, da piloti operatorja 
konstruktivno sodelujejo pri prilagajanju in spremembah operativnega priročnika (na 
primeru, če se ugotovijo napake pri postopkih, pripravi leta, in podobno), saj se le tako 
zagotovijo ustrezne informacije pilotom (to še posebej velja za nove pilote pri 
operatorju). Pomemben del operativnega priročnika predstavljajo tudi informacije, ki jih 
zagotovi proizvajalec balona v zvezi z operacijo balona. 
 
Letalski priročnik balona je eden od dokumentov, ki morajo biti v času poleta na krovu 
balona (glej drugi odstavek 11. člena OTZ). Letalski priročnik balona ali enakovredni 
dokument je lahko del vsebine operativnega priročnika, pod pogojem, da je to 
sprejemljivo za pristojni organ (torej, da pristojni organ ne nasprotuje).  
 
Operator je odgovoren, da so letalski priročniki in drugi dokumenti operativnega 
priročnika, redno posodobljeni in vse spremembe ustrezno na voljo osebju operatorja. 
Operator mora pri vsebini operativnega priročnika in navodilih za operacijo balona osebja 
upoštevati tudi območje in značilnosti delovanja operatorja oziroma posameznega 
balona. 
 
Operator je odgovoren, da ima njegovo operativno osebje dostop do ustreznih navodil in 
pravilnih informacij glede posameznih odgovornosti za izvrševanje zračnega prevoza. 
 
0.2 Spremembe in popravki operativnega priročnika 
 
Vsaka kopija operativnega priročnika mora biti označena s serijsko številko in seznam 
imetnikov teh kopij mora biti vzdrževan s strani osebe, ki ga operator imenuje tudi za 
spreminjanje operativnega priročnika. Če operator nima vzpostavljenega sistema 
oziroma imenovane osebe, mora zagotoviti zadovoljivo ureditev za nadzor nad 
izdajanjem in spreminjanjem operativnega priročnika.  
 
Operativni priročnik mora imeti ustrezen naslov in vsebovati kazalo vsebine, ki izkazuje 
jasno označitev področja uporabe posameznega dela operativnega priročnika. Operativni 
priročnik mora imeti na začetku jasno označen seznam efektivnih strani, ki mora 
prikazovati zaporedno številko spremembe, datum vnosa spremembe in podpis osebe, ki 
jo operator imenuje za spreminjanje in popravljanje operativnega priročnika. Vse strani 
operativnega priročnika morajo biti označene z zaporedno številko strani in z datumom. 
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Ureditev strani, poglavij, odstavkov in podobno, torej razdelitev vsebine, mora biti  
sistematično urejena, kar omogoča takojšnjo opredelitev katerega koli dela vsebine 
operativnega priročnika.  
 
Operativni priročnik in njegove kopije morajo biti urejene na način, da je njihova uporaba 
učinkovita in legitimna (najnovejša verzija) ter da je za redno uporabo ustrezno zaščitena 
in takoj uporabna, tako da vsebina navodil in drugih pomembnih informacij nikoli ni 
dvomljiva. 
 
Lastnoročna sprememba operativnega priročnika ni sprejemljiva. Spremembe ali 
popravki morajo biti vključeni v novo, osveženo stran z datumom uvedbe spremembe. 
Spremembe na posameznem listu morajo biti ustrezno razvidne in označene (npr. 
poševni tisk, poudarjen tisk, podčrtan tisk, navpična črta ob spremenjenem odstavku 
ipd.).  
 
1. Smernice za pripravo operativnega priročnika 
 
1.0 Operativno osebje operatorja 
 
Operativni priročnik mora vsebovati imenovanje glavne odgovorne osebe, glavnega 
pilota, osebe, ki je odgovorna za vzdrževanje stalne plovnosti in ostalega operativnega 
osebja operatorja, ter njihove odgovornosti. Funkcije in odgovornosti oseb so lahko, 
odvisno od velikosti operatorja, združene. 
 
V priročniku mora biti jasno določeno, da mora osebje operatorja spoštovati končne 
odločitve vodje balona. Zaradi varne izvršitve poleta mora operativni priročnik mora 
določati, da ima vodja balona možnost določitve višje ravni varnosti (na primer, vodja 
balona lahko zahteva večjo količino dodatnega plina, lahko določi, da se opravi polet z 
manjšo mejno hitrostjo vetra pri tleh, ipd.), kot jo določa operativni priročnik za 
normalno izvedbo zračnega prevoza z balonom. 
 
Piloti ne smejo v nobenem primeru opravljati operativnih dolžnosti v balonu, če so pod 
vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih učinkovin. Operator mora izdati jasna 
navodila pilotom glede osebne odgovornosti in mora podati jasna merila in smernice 
glede: 
 
(1) abstinence pred alkoholnimi pijačami pred opravljanjem operacije balona in drugimi 
povezanimi dolžnostmi in aktivnostmi. Čeprav je predpisano, da pilot ne sme leteti s 
katerimi koli zrakoplovi, če je v obdobju 8 ur pred nameravanim letenjem zaužil alkohol, 
naj pilot ohrani abstinenco 24 ur pred nameravano operacijo z balonom, s čimer se 
zadosti najstrožjim zakonskim kriterijem in tudi zagotovi koncentracijo pilota in 
osredotočenost na izvedbo same operacije; 
 
(2) drog in zdravil (tudi zdravila, ki niso izdana na recept), ki imajo znaten učinek na 
živčni sistem pilota. V primeru, da mora pilot zauživati zdravila, se mora preden prične z 
operacijo balona, posvetovati z zdravnikom za letalsko medicino, glede možnih vplivov 
teh zdravil na izvajanje poletov; 
 
(3) posvetovanja z zdravnikom za letalsko medicino, ali z drugim ustreznim zdravnikom 
splošne medicine, ki ima zadostno znanje o letalski medicini, po katerem koli kirurškem 
posegu; 
 
(4) udeležbe na krvodajalski akciji. Piloti ne smejo izvajati operacije balonov vsaj 24 ur 
po odvzemu krvi;  
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(5) potapljanja v vodi, ki presega 10 metrov. Piloti, ki izvajajo tovrstne aktivnosti ne 
smejo operirati balonov vsaj 24 ur po potapljanju, ki je preseglo globino 10 metrov.  
 
Operativni priročnik lahko seveda vsebuje tudi ostrejše zahteve, kot so navedene v 
zgoraj navedenih točkah. 
 
1.1 Sestava posadke balona 
 
Minimalna posadka na krovu balona ne sme biti manjša, kot je predpisana z letalskim 
priročnikom balona oziroma z drugim dokumentom, ki je sprejemljiv za pristojni organ, 
kot to izhaja iz operativno–tehnične zahteve. Standarda posadka v balonu pri operatorju 
balona je vsaj en pilot. 
 
V primeru, da je na krovu balona več pilotov, ki so vključeni v operacijo balona, mora 
operator določiti vodjo balona, ki je odgovoren za celotno operacijo balona. 
 
1.2 Utrujenost pilotov in odgovornost operatorja 
 
Operator in tudi posamezni pilot pri operatorju ne sme dovoliti, da se njegovo izvajanje 
nalog in odločanje poslabšata tako, da je zaradi posledic utrujenosti ogrožena varnost 
letenja, pri čemer je treba med drugim upoštevati nakopičeno utrujenost, pomanjkanje 
spanja, število preletenih območij, nočno delo ali spremembe časovnih pasov. Čas 
počitka mora biti dovolj dolg, da posadka lahko premaga utrujenost zaradi predhodnih 
nalog in se do začetka naslednjega delovnega časa dobro spočije. 
 
Operator v operativnem priročniku opredeli smernice in navodila pilotom, ki jim 
omogočajo prepoznavo teh stanj in ustrezno ukrepanje, pri čemer se upošteva Pravilnik o 
delovnem času posadk zrakoplovov (Uradni list RS, št. 31/1999 in 47/2008).  
 
Operator naj vzdržuje in vodi evidenco časa letenja za vsakega pilota, še posebej za 
pilote, ki letijo pri več operatorjih, pri čemer se to nanaša na letenje z vsemi vrstami 
zrakoplovov. Natančni zapisi so pomembni za osebo, ki vodi evidenco letenja pri 
operatorju (slednje lahko vodi administrativno osebje, če obstaja). 
 
2.0 Tehnični podatki balona in operativni postopki 
 
2.1 Tehnični podatki balona 
 
Operator mora pri pripravi tehničnih podatkov, za vsak balon posebej, ustrezno ločiti 
podatke, ki se potrebujejo pri operaciji balona za konkretni zračni prevoz od splošnih 
podatkov, ki se potrebujejo na primer za preverjanje usposobljenosti, ki jo zagotovi 
operator, v smislu letnih preverjanj. Tehnični podatki morajo biti pilotom in drugim 
osebam dostopni v ustrezni obliki, tako da so primerni za vsakodnevno uporabo. Ti 
podatki se sicer nanašajo na: 
 
(1) vpliv resnih napak na bistvene sisteme balona. Podatki, ki so na voljo so lahko 
različni glede na tip balona pri operatorju in morajo biti razvidni v operativnem priročniku 
ali v letalskem priročniku balona, kot je ustrezno; 
 
(2) operativna navodila v primeru odpovedi ali nedelovanja sistemov; 
 
(3) postopki za izvedbo predpoletnih postopkov; 
 
(4) postopki za polnjenje plinskih jeklenk: 
 
(i) polnjenje iz plinskih cistern ali postaj; 
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(ii) polnjenje iz plinskih jeklenk;  
 
(5) podrobni podatki za vodenje stalne plovnosti in način opravljanja rednih in 
nepredvidenih vzdrževalnih postopkov in/ali vzdrževalnih del. 
 
2.2 Zmogljivost 
 
Operator mora pilotom omogočiti dostop do informacij, ki so namenjeni takojšnji uporabi 
glede skupne dovoljene mase balona za vzlet, pri čemer pilotu ni treba uporabiti 
letalskega priročnika balona in se mu tudi ni treba nanj sklicevati (na primeru 
standardizirane tabele, kontrolni seznami,…). Pri tem gre za vzpostavitev preprostih in 
uporabnih obrazcev za takojšen izračun mase balona, lahko tudi ob pomoči standardnih 
mas. 
 
2.3 Operativni postopki 
 
Operator mora pilotom in drugemu osebju podati informacije, ki predstavljajo minimalne 
varnostne vidike glede operacije balona, in sicer: 
 
(1) Dajanje navodil potnikom, ki naj vsebujejo prihod potnikov k balonu, varnostni ukrepi 
v letu balona, pred in med postopki pristajanja balona. Navodila naj vsebujejo tudi 
pravila za primer nenormalnih razmer in v primeru evakuacije balona. Operator mora 
pilotom zagotoviti pisna navodila o zahtevani vsebini navodil potnikom (v izogib 
pomanjkljivim navodilom); 
 
(2) Omejitve hitrosti vetra, ki naj vključujejo navodila in postopke za pilote v mejnih 
vremenskih pogojih (ki so v skladu z letalskim priročnikom balona). V takšnih razmerah 
naj se uporablja višji varnostni faktor, kot ga določa letalski priročnik balona, saj je 
nujno, da so pri prevozu potnikov omejitve bolj restriktivne.  
 
(3) Izbira pristajalnega mesta. Pristajalno mesto ne sme predstavljati nevarnosti za 
uspešen zaključek operacije balona (daljnovodi in druge ovire); 
 
(4) Operacije na tleh. Zemeljska posadka mora biti ustrezno usposobljena za rokovanje z 
opremo ter postopki, ki omogočajo varno izvrševanje operacij balona; 
 
(5) Postopki v sili. Operator mora v operativnem priročniku opisati postopke v primeru: 
zasilnih pristankov, odpovedi gorilca in ugasnitve pilotskega plamena, dotika z 
električnimi žicami, trdih pristankov, požara na tleh in požara med letom, izgube radijske 
zveze ipd. 
 
3.0 Uporaba kisika in povezane opreme 
 
V primeru, da naprave za shranjevanje in razdeljevanje kisika ni na krovu balona ali če 
balon ni ustrezno opremljen, bodisi začasno bodisi stalno, mora operator zagotoviti 
ustrezna navodila, ki omejujejo operacijo balona do predvidene višine, nad katero se 
mora zagotoviti uporaba dodatnega kisika.  
 
4.0 Rešilni jopič in druga reševalna oprema 
 
Operativni priročnik mora določati, da mora biti za vsako osebo na krovu balona na voljo 
ustrezni rešilni jopič (ali druga ustrezna oprema), če predvideni polet vključuje: 
 
(1) letenje nad vodo in obstaja neizogibna možnost, da bo balon zasilno pristal na vodi; 
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(2) pri vzletu ali pristanku, ko v obeh kritičnih fazah leta obstaja možnost pristanka na 
vodi ali je v smeri vzletanja ali pristajanja prisotna voda; 
 
(3) vetrovne razmere na vzletnem mestu, ki ne omogočajo neizogibnega pristanka na 
vodi, in podobno. 
 
5.0 Minimalni seznam opreme 
 
Operator mora zagotoviti, da je obvezna oprema brezhibna in delujoča, razen če pristojni 
organ dovoli drugače. Takšno dovoljenje je izdano, kadar proizvajalec balona določi 
seznam minimalne opreme (MEL) [definicija v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 3922/91 z 
dne 16. decembra 1991 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na 
področju civilnega letalstva, s spremembami: Seznam minimalne opreme (MEL) pomeni 
seznam (vključno z uvodom), v katerem so za uporabo zrakoplova v določenih 
okoliščinah predvideni posebni instrumenti, deli opreme ali funkcije, ki na začetku leta ne 
delujejo. Seznam pripravi operator za svoj določeni zrakoplov, pri čemer upošteva svojo 
opredelitev zrakoplova ter ustrezne operativne pogoje in pogoje vzdrževanja v skladu s 
postopkom, odobrenim s strani pristojnega organa]. 
 
6.0 Planiranje in upravljanje s plinom 
 
Celotna zaloga plina na krovu balona mora biti zadostna za nameravani polet in mora 
vključevati varne okvire zaloge plina za primere izrednih oziroma nenormalnih situacij, ki 
se odrazijo v podaljšanju leta. Operator mora določiti način izračuna potrebne in dodatne 
zaloge plina ter vzpostaviti ustrezni sistem evidenc. Operator mora določiti tudi 
minimalno količina plina, ki naj ostane za pristanek balona. 
 
Razpredelnice za planiranje zaloge plina morajo biti dostopne in predvidene za vse 
balone operatorja. Razpredelnice morajo upoštevati velikost balona in predvideno 
trajanje poleta tega balona ter morajo biti izračunane glede na predpostavljene pogoje 
(na primer mednarodna standardna atmosfera - ISA), kar mora biti ustrezno označeno. 
 
7.0 Upravljanje s plinom na krovu balona 
 
Operator mora zagotoviti navodila za preverjanje količine plina pred vzletom balona, ki 
mora biti v skladu z zahtevami vodje balona. Na voljo morajo biti tudi navodila za 
menjanje plinskih jeklenk med letom in navodila za izolacijo ter zaščito plinskega sistema 
v postopkih pristanka in po pristanku. 
 
Vodja balona mora biti, preden podpiše tehnično knjižico balona, zadovoljen s kvaliteto in 
kvantiteto zaloge plina na krovu balona in da je bil balon natovorjen v skladu z navodili in 
zahtevami vodje balona. 
 
8.0 Kontrolni seznami 
 
Operativni priročnik mora vsebovati vaje in kontrolne sezname za usposabljanje in 
preverjanje normalnih, nenormalnih postopkov in postopkov v sili. 
 
9.0 Postopki za evakuacijo 
 
Operator mora v operativnem priročniku opisati postopke za evakuacijo balona in za 
ravnanje in oskrbo potnikov v primeru: 
 
(1) trdega pristanka; 
 
(2) pristanka na vodi; 
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(3) stika z električnimi žicami, daljnovodi; in 
 
(4) v primeru drugih nenormalnih situacijah. 
 
10.0 Radio-komunikacija 
 
Operator mora predpisati navodila za nujno uporabo radio-komunikacijske opreme v 
primeru vstopa balona v kontrolirani zračni prostor. 
 
11.0 Operativne zahteve 
 
Operativni priročnik mora opredeljevati pogoje za vzlet v smislu določitve minimalne 
vidljivosti in vetrovnih razmer pri tleh ter načina pridobitve prognoze vremenskih 
dogajanj. Jasno mora biti navedeno, da se zračni prevoz potnikov z baloni lahko izvajajo 
le v skladu z vizualnimi pravili letenja (VFR) in v vizualnih meteoroloških razmerah 
podnevi, zato morajo biti minimalni pogoji za letenje v vizualnih meteoroloških razmerah 
upoštevani. 
 
Operativni priročnik naj opredeljuje tudi območje delovanja (opis pogojev za letenje, 
razne informacije ipd.) in da se vzleti opravljajo na vzletnih točkah, ki morajo biti v 
skladu s kriteriji iz operativnega priročnika. Vzletna mesta naj bodo izbrana tako, da ob 
upoštevanju zanosa vetra, balon doseže varno mesto za pristajanje. Vzletno mesto in 
predvideno pristajalno mesto naj bo zapisano v načrtu priprave na let. 
 
Operativni priročnik naj dodatno opredeli način in postopke za izbiro in dostop do vzletnih 
mest, poleg tega naj vsebuje način za pridobitev ustreznih dogovorov z lastniki ali 
uporabniki zemljišč, ki jih operator namerava uporabiti za namen vzletanja/poletanja. 
Vzletno mesto naj bo izbrano v skladu z Operativnim priročnikom in z letalskim 
priročnikom balona. Karakteristični podatek sta koordinati vzletnega mesta kar med 
drugim omogoča lažjo komunikacijo s službo ARO (pri oddaji načrta leta službi ARO, če je 
to ustrezno). 
 
V nasprotju z letališči in vzletišči, vzletne točke niso opremljene s sredstvi in s službami 
za takojšen odziv na požar neposredno na vzletnem mestu, zato naj operator zagotovi, 
da so v spremljevalnem vozilu ali vozilih na voljo sredstva za gašenje požara na tleh 
(priporočeno vsaj dva gasilna aparata na vozilo spremljevalne ekipe in ustrezna 
reševalna oprema), ki zadostujejo za preprečitev širjenja požara. 
 
V primeru letenja v nekontroliranem zračnem prostoru naj operator v operativnem 
priročniku opredeli protokol za ravnanje v nujnih primerih. Primerno je, da zemeljska 
ekipa, ki ima stalno komunikacijsko in vizualno zvezo, poskrbi za javljanje nujne situacije 
službam alarmiranja, iskanja in reševanje. Protokol naj bo jasen in natančen, da v 
nobenem trenutku ne pride do dvoumnih in nejasnih situacij o načinu obveščanja o 
takšnih situacijah (na primer, jasno mora biti navedeno, koga naj se najprej kontaktira 
ob nujni situaciji, katere podatke naj se sporoči ipd.). 
 
V primeru oddanega in aktiviranega načrta leta so za alarmiranje pristojne službe pri 
Kontroli zračnega prometa (KZPS). »Pilot mora o resnih težavah med letom takoj 
obvestiti KZP in po potrebi razglasiti nevarnost. Služba alarmiranja obvesti enote, 
pristojne za akcije iskanja in reševanja, in jim pomaga. Služba za alarmiranje je na voljo 
za vse polete, za katere je bil oddan načrt poleta in aktiviran na enega od naslednjih 
načinov: 
 
• z vzpostavitvijo radijske zveze s KZP 
• po telefonu/FAXu v ARO 
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Enote KZP ne alarmirajo službe iskanja in reševanja le v primeru konkretne izredne 
situacije, temveč tudi, če se kakšen zrakoplov ne javi v določenem roku. Da bi se izognili 
lažnim alarmom, piloti ne smejo pozabiti oddati sporočilo o prihodu zrakoplova oz. 
zaključiti načrt poleta ter sporočiti, kdaj bodo prekinili radijsko zvezo s FIS (glej točko 
4.5).«1 
 
12.0 Pristajanje ponoči 
 
Operator naj v operativnem priročniku določi zahtevo, da naj bodo poleti balonov 
planirani tako, da je pristanek izveden pred uradnim sončnim zahodom, in sicer tako da 
je obdobje 30 minut pred uradnih sončnim zahodom namenjeno postopkom v primeru 
neplaniranega podaljšanja trajanja poleta. Pri tem je treba upoštevati, da so leti po 
pravilih vizualnega letenja lahko opravljeni do najkasneje 30 minut po uradnem sončnem 
zahodu. 
 
13.0 Pravila letenja 
 
V operativnem priročniku mora biti navedeno, da morajo vsi piloti upoštevati pravila 
letenja tekom celotne operacije balona.  
 
14.0 Vkrcanje potnikov 
 
14.1 Navodila za vkrcanje potnikov 
 
Operativni priročnik mora vsebovati izjavo, da najvišja dovoljena masa balona ne sme 
biti presežena. Operator mora navesti pravila za izogibanje preobremenitvi balona. 
 
Pri vkrcavanju morajo biti upoštevani naslednji ukrepi: 
 
(1) uporabljene naj bodo dejanske mase potnikov v skladu z izjavo vsakega potnika o 
njegovi masi, čemur se dodajo standardizirane mase prtljage in oblačil. Oseba, ki 
sodeluje pri vkrcavanju balona s potniki, oceni resničnost izjave potnika in ukrepa v 
skladu z operativnim priročnikom; 
 
(2) upoštevanje mase opreme, ki ni vključena v maso praznega balona (na primer: maso 
praznega balona, vključno z maso plinskih jeklenk); 
 
(3) največje število oseb naj bo določeno za posamezni tip balona, vključujoč največje 
število oseb v posameznem predelu košare, če je le-ta razdeljena predele. 
 
14.2 Prevoz nevarnega blaga in orožja 
 
Prevoz nevarnega blaga in/ali orožja je prepovedano, razen če operator dobi pisno 
soglasje pristojnega organa. 
 
15.0 Poročanje o dogodkih 
 
Poročilo o dogodku balona se mora dostaviti pristojnemu organu, v skladu z Uredbo o 
poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu (Uradni list RS, št. 110/05), če je le-ta vpleten 
v nesrečo ali resni incident. 
 
Zakon o letalstvu definira:  
 
                                                           
1 Bilten VFR 2011, str. 30, Kontrola zračnega prometa Slovenije, Junij 2012 
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(1) “nesrečo” kot dogodek, povezan z obratovanjem zrakoplova, ki se zgodi od tedaj, ko 
se ena ali več oseb oziroma stvari vkrca v zrakoplov, s katerim se namerava opraviti let, 
do tedaj, ko se opravi izkrcanje in zaradi katerega je:  
 
(a) ena ali več oseb smrtno ponesrečenih ali težje poškodovanih oziroma so stvari močno 
poškodovane ali uničene kot posledica:  
 
– nahajanja v zrakoplovu, ali  
 
– neposrednega stika z delom zrakoplova vključno z deli, ki so se oddvojili, ali  
 
– izpostavljenosti reaktivnemu pišu, razen, če so poškodbe posledica naravnih vzrokov, 
če gre za samopoškodbe ali če poškodbe povzročijo druge osebe, ali so poškodovani slepi 
potniki, ki se skrivajo zunaj območij, ki so običajno namenjena potnikom in posadki; ali 
je  
 
(b) na zrakoplovu nastala poškodba ali napaka na strukturi, ki:  
 
– negativno vpliva na strukturno moč, delovanje ali letalne karakteristike zrakoplova in  
 
– bi zahtevala večje popravilo ali zamenjavo poškodovanega dela, razen okvare ali 
poškodbe motorja, ki je omejena samo nanj, njegov pokrov ali dodatke, ali okvare 
propelerja, konca krila, antene, zračnice, zavor, aerodinamičnih prehodov, manjše zareze 
ali vbodne luknje na površini zrakoplova; ali je  
 
(c) zrakoplov izgubljen ali popolnoma nedostopen. 
 
(2) “resni incident” kot incident, pri katerem so podane okoliščine, ki kažejo na to, da se 
je nesreča skoraj zgodila.  
 
Operativni priročnik mora vsebovati določbo, da mora imeti operativno osebje dostop do 
zahtev za poročanje o nesrečah ali resnih incidentih. Še posebej mora biti operativno 
osebje seznanjeno z definicijami, ki so uporabljene v predpisih; z dolžnostjo, da morajo 
biti informacije na razpolago in glede pravil o premikanju poškodovanega balona ali 
drugega zrakoplova, če je to udeleženo v nesrečo ali resni incident. 
 
Operativni priročnik mora vsebovati tudi vse ustrezne kontakte organa, ki je odgovoren 
za preiskovanje letalskih nesreč in resnih incidentov. 
 
Operativni priročnik mora določiti osebo, ki je odgovorna za vlaganje poročil o dogodkih 
in podati navodila za ustrezno izvrševanje ustreznih letalskih predpisov, ki veljajo 
oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji (glej 66.člen OTZ). 
 
Poročila o dogodkih naj bodo izpolnjena na za to namenjenih obrazcih in dostavljena na 
pristojni organ. 
 
16.0 Načrt obvladovanja nesreč 
 
Priporočeno je, da operator vzpostavi načrt obvladovanja nesreč, ki je zapisan in redno 
pregledan s strani glavnega pilota operatorja. Poleg tega naj bodo vzpostavljena navodila 
za delovanje operatorja po nesreči, kar vključuje koordinacijski center in imenovanje 
osebe operatorja, ki bo prisotna na kraju nesreče. 
 
Priporočeno je tudi, da so lokalno operatorji pripravljeni pomagati in sodelovati drug z  
drugim v primeru nesreče balona. 
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Operativni priročnik pa mora vključevati najnovejše telefonske številke, ki so potrebne za 
takojšnje ukrepanje, in sicer policije, Uprave RS za zaščito in reševanje, upravljavca z 
električnimi napeljavami, kontaktne številke vseh oseb operatorja in drugih operatorjev, 
ki delujejo v lokalnem okolju. 
 
Načrt obvladovanja nesreč in nujne telefonske številke naj bodo v obliki priloge 
operativnemu priročniku. 
 
17.0 Izvajanje padalskih letov oziroma skokov 
 
V tej točki mora biti prikazano: 
- Jasno mora biti označena obveznost, da je padalska posadka (oziroma vodja padalcev 
in vodja skokov) seznanjena z vsebino operativnega priročnika (OP) [v primeru, da se 
padalska posadka pogosto menjuje se lahko predpiše posebno prilogo o seznanitvi z OP 
za vsakokratni padalski let]; 
- za vsakokratni padalski let mora biti izpolnjena priloga, ki vsebuje: dnevni plan, 
dolžnosti odgovornih oseb, organizacijo letenja (točke odskoka, doskoka, splošno, 
oznake); 
- Redni postopki: navodila padalcem, razmestitev, privezovanje, izvedba leta; 
- Izredni postopki (dodatni, ki so specifični za metanje padalcev); 
- Seznam vsakokratnih odgovornih oseb padalske posadke (lahko posebna priloga: 
seznam padalcev in njihove vloge ter njihovi podpisi o sprejemanju vloge); 
- Padalsko osebje: kvalifikacijski, kriteriji, pooblastila (organizator skokov), dolžnosti; 
- Izdaja NOTAM-a (preko e-obrazca) o padalski aktivnosti; 
- Uporaba kisika po predpisih; 
- Določitve najmanjših višin za izmet padalskega osebja; 
- Opredelitev vremenskih pogojev; 
- Obvezna oprema; 
- potrebno je upoštevati tudi vsebino, kot jo predpisuje Pravilnik o izvajanu padalskih 
skokov (Uradni list RS, št. 51/2007) in AIP. 
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2. Usposabljanje in preverjanje pilotov 
 
2.0 Priročnik za usposabljanje 
 
2.1 Operator v operativnem priročniku opiše postopek in predpiše obvezo, da je vse 
osebje, določeno in neposredno vključeno v zemeljske operacije in operacije z baloni, 
ustrezno poučeno, da je prikazalo usposobljenost za opravljanje svojih nalog ter da se 
zaveda svojih odgovornosti in povezanosti takšnih nalog s celotno operacijo. 
 
Operativni priročnik mora v tem delu zgoščeno predstaviti zahteve in politiko 
usposabljanja in preverjanja pri operatorju, kar vključuje tudi navodila oziroma smernice 
pilotom, ki so s strani operatorja imenovani za izvajanje tovrstnega usposabljanja in 
preverjanja (v konkretnem primeru je to glavni pilot). 
 
Priročnik za usposabljanje je del (npr. Del D) operativnega priročnika in predstavlja 
standard usposabljanja in preverjanja pilotov pri operatorju ter predstavlja minimalne 
zahteve za pilote, ki izvajajo zračni prevoz pri operatorju.  
 
2.2 Dodatne sestavine priročnika za usposabljanje 
 
Zahteve, ki morajo biti navedene v priročniku za usposabljanje, so poleg splošnih zahtev, 
kot so navedene v zgornjem odstavku in v skladu z 9. poglavjem OTZ, naslednje: 
 
(1) imenovanje osebe, ki je odgovorna za usposabljanje pilotov in preverjanje 
usposobljenosti pilotov; 
 
(2) določitev minimalnih standardov glede najnovejših izkušenj in periodično preverjanje 
usposobljenosti pilotov za določen tip, razred in skupino balona; 
 
(3) izdelava obrazcev in kontrolnih seznamov operatorja za usposabljanje in vseh 
praktičnih preizkusov usposobljenosti; 
 
(4) vodenje in shranjevanje periodičnih praktičnih usposabljanj za vse pilote;  
 
(5) priprava navodil, ki določajo ponovna opravljanja praktičnega preverjanja 
usposobljenosti in ponovno usposabljanje po nezadovoljivem praktičnem preverjanju 
usposobljenosti ali po obdobju nezmožnosti/nezadovoljivega opravljanja operacij balona 
zaradi bolezni ali drugih vzrokov. 
 
2.3 Periodična preverjanja usposobljenosti  
 
Sestavine praktičnih preverjanj usposobljenosti vključuje specifične zahteve operatorja 
(vsak operator ima značilne operativne postopke) in upošteva območje delovanja 
operatorja. Preverjanja se ne smejo izvajati izven območja delovanja operatorja, kot je 
opisan v operativnem priročniku. 
 
(1) praktično preverjanje usposobljenosti (t.i. base check) 
 
Namen praktičnega preverjanja usposobljenosti, ki ga zagotovi operator je dvojni. Prvič, 
zagotavlja periodično preverjanje usposobljenosti, s čimer se zagotavlja izpolnjevanje 
letalskih predpisov, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji. Drugič, 
omogoča simulacijo postopkov v sili, ki se jih v normalni operaciji balona ne izvaja. 
 
Sestavine praktičnega preverjanja usposobljenosti se lahko loči na dva dela, in sicer: 
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- simulacija postopkov v sili v letu; in 
 
- ustna razprava o postopkih v sili na tleh (ali tudi med letom, če je to ustrezno). 
 
Praktično preverjanje usposobljenosti naj se opravi pred pričetkom glavne sezone. Glej 
še sprejemljive načine uskladitve k 69. členu OTZ. 
 
(2) linijsko preverjanje usposobljenosti (t.i. line check) 
 
Linijsko preverjanje usposobljenosti se izvede na način, da se preveri usposobljenost 
pilota za izvedbo celotne operacije balona, od začetka do konca, vključujoč predpoletne 
postopke, po-poletne postopke ter uporabo ustrezne opreme. Na ta način linijsko 
preverjanje usposobljenosti pomeni preverjanje skladnosti izvajanja operacij, kot ga 
določa operativni priročnik operatorja in se zahtevajo od vsakega pilota operatorja. 
 
Linijsko preverjanje usposobljenosti se lahko loči v dve kategoriji: 
 
- Začetno linijsko usposabljanje in preverjanje. Pilot, ki prvič pristopi k operatorju se 
mora usposabljati pri operatorju za izvajanje operacij, kot izhajajo iz operativnega 
priročnika operatorja. Pilot (v tem primeru kandidat ali pilot pripravnik) se usposablja po 
programu (upoštevajoč ustrezne izkušnje in znanje), ki ga določi operator, in tudi poteka 
pod nadzorom inštruktorja operatorja, ki se mu zaupa ta naloga. Usposabljanje na ta 
način vključuje linijsko usposabljanje pod nadzorom, ki (lahko) poteka hkrati z zračnim 
prevozom oseb (ob pogoju da kandidat izpolnjuje zahteve za prevoz potnikov – torej da 
ima komercialni privilegij). Na tovrstnih letih je inštruktor vedno vodja balona (in se v 
taki vlogi tudi navede v tehnični knjižici balona in prav tako v knjižico letenja). Kandidat 
oziroma pilot pripravnik si čas letenja zapiše v rubriko drugi pilot / P2 (v opombe se 
lahko zaznamuje tudi, da gre za linijsko usposabljanje). 
 
Ko kandidat oziroma pilot pripravnik za vodjo balona opravi linijsko usposabljanje in tudi  
preverjanje usposobljenosti za uporabo reševalne in varnostne opreme, lahko na predlog 
inštruktorja opravi kombinirano praktično preverjanje usposobljenosti (base check) in 
hkrati linijsko preverjanje usposobljenosti (opravi se v enem letu, brez potnikov na krovu 
balona). Slednje lahko opravi tudi glavni pilot, ki je inštruktor, pri čemer mora operator v 
operativnem priročniku določiti objektivne kriterije takšnih preverjanj oziroma drugi pilot 
operatorja, ki ima pooblastilo izpraševalca ali inštruktorja letenja za ustrezno skupino 
balona.  
 
- Periodično linijsko preverjanje usposobljenosti. Linijsko preverjanje usposobljenosti se 
mora izvajati na letni ravni (veljavnosti preverjanja je 12 mesecev) in vsak pilot mora 
skrbeti za to, da ima veljavno preverjanje, ko izvaja zračni prevoz potnikov. Podaljšanje 
oziroma obnovo mora pilot opraviti pred potekom zadnjega preverjanja (to je najprej 3 
mesece pred potekom). Preverjanje se opravi v največji skupini balonov, s katero pilot 
namerava v naslednjem obdobju opravljati zračni prevoz. Periodično linijsko preverjanje 
lahko izvaja glavni pilot operatorja ali drug pilot operatorja, ki je usposobljeni vodja 
balona za ustrezno skupino balonov in ga operator za ta namen določi v operativnem 
priročniku (v zvezi s tem glej tudi sprejemljive načine usklajevanja k 69. členu OTZ).  
 
V primeru, da je pilot v zadnjih 180 dneh opravil (i) najmanj tri lete kot pilot balona, od 
tega najmanj enega z balonom iz ustreznega razreda ali skupine ali (ii) enega leta z 
balonom iz ustreznega razreda ali skupine pod nadzorom inštruktorja letenja, ter da ima 
veljavno praktično preverjanje usposobljenosti (t.i. base check) se lahko linijsko 
preverjanje usposobljenosti opravi hkrati s prevozom potnikov, s tem da postopki v sili 
niso simulirani, temveč se o njih opravi ustna obravnava na tleh. 
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Periodično preverjanje usposobljenosti lahko opravlja glavni pilot operatorja ali inštruktor 
letenja za baloni (s komercialnih privilegijem) za zadevno skupino balona, ki ga določi 
operator in je sprejemljiv za organ.  
 
V primeru, da pilotu rok veljavnosti linijskega preverjanja poteče, ne sme opravljati 
zračnega prevoza, dokler ponovno ne obnovi linijskega preverjanja, ki ga opravi tako, da 
se hkrati izvede praktično preverjanje usposobljenosti (base check) in linijsko preverjanje 
usposobljenosti (line check) brez potnikov na krovu balona. 
 
(3) Preverjanje usposobljenosti za uporabo reševalne in varnostne opreme 
 
Piloti operatorja morajo, preden pričnejo z zračnim prevozom potnikov pri operatorju, 
uspešno opraviti celotno usposabljanje in preverjanje znanja iz prve pomoči, ravnanja s 
ponesrečenci in z gašenjem požara. 
 
Praktično usposabljanje mora potekati pod nadzorom usposobljene osebe, ki ima 
ustrezno znanje, zmožnost in izkušnje, da lahko tovrstno usposabljanje izpelje. 
 
Glede na to, da je rok veljavnosti tega preverjanja 36 mesecev, se mora osvežitveno 
usposabljanje izvesti v tem roku. 
 
- Usposabljanje za prvo pomoč in ravnanje s ponesrečenci naj poteka pod nadzorom za 
to usposobljene osebe, in naj vključuje najmanj: (i) uvod (reševanje in prva pomoč); (ii) 
analiza raziskav poškodb, ki so življenjsko nevarne; (iii) oživljanje; (iv) opekline; (v) 
poškodbe hrbtenice, lobanje, udov ipd.; (vi) interne poškodbe; (vii) krvavitve; (viii) šok; 
(ix) premikanje ponesrečencev; in (x) tveganje in varnostna ocena zdravstvenih težav 
med poletom. 
 
- Usposabljanje za gašenje požara, ki je značilen za balon. Učni načrt naj vsebuje vsaj 
naslednje teme: (i) osnove izgorevanja/gorenja; (ii) značilnosti tekočega propana; (iii) 
značilnosti ognja propana v tekoči in plinasti fazi; (iv) tipi gasilnih aparatov – značilnosti 
in uporaba; in (v) simulacija praktičnega gašenja požara. 
 
Tečaja se udeleži tudi drugo operativno osebje, kot je na primer zemeljsko osebje, ki 
pomaga pri predpoletnih postopkih in v postopkih pristajanja. Slednje pripomore k 
zmanjšanju varnostnega tveganja, saj je v primeru nesreče, zemeljsko osebje vedno 
prvo pri balonu. To je še posebej pomembno, če je pilot balona onesposobljen. 
 
Operativno osebje operatorja naj bo tudi poučeno o vrstah gasilnih in reševalnih naprav 
operatorja (reševalni jopič), saj je ob poznavanju uporabe teh naprav tudi njihova 
preventivna učinkovitost večja. 
 
2.4 Glavni pilot operatorja je navadno najizkušenejši pilot operatorja in na splošno v 
strokovni javnosti (objektivno) uživa status izkušenega pilota in zaupanja vrednega. 
Glavni pilot naj ima tudi največ izkušenj z največjim tipom balona pri operatorju in je 
zato tudi najprimernejša oseba operaterja za izvajanje tovrstnih preverjanj in tudi 
usposabljanj (to za operatorja s samo enim pilotom ne pride v poštev) ter za uvajanje 
novih pilotov. 
 
Glavni pilot mora vzdrževati svojo usposobljenost v skladu z veljavnimi zahtevami, ki 
omogočajo izvajanje privilegijev licence [od 8. marca 2013 se bo v slovenskem pravnem 
redu pričela uporabljati Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o 
tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu 
z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta] za prevoz potnikov. 
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3. Sprejemljivi načini uskladitve operativne-tehnične zahteve 
 
 
K 1. členu OTZ 
Operativno – tehnična zahteva se nanaša na prosto leteče in privezane balone. 
 
K 7. členu OTZ 
Informacija naj vključuje število, barvo in tip reševale opreme ter tip in frekvence 
opreme za prenosno radiokomunikacijsko opremo. 
Seznami reševalne opreme in opreme za preživetje so sestavni del prilog operativnega 
priročnika.  
 
K 11. členu OTZ 
Dokumentacija, priročniki in informacije so v papirni obliki, ki so potrjeni s strani 
pristojnega organa, če pa je sprejemljivo za pristojni organ, so lahko dostopne v 
elektronski obliki. V tem primeru se mora zagotoviti sprejemljivo raven uporabnosti, 
dostopnosti in zanesljivosti. 
K xv. točki 
Zahteva se, da se v ustrezni rubriki knjižice balona ali drugje, let označi kot komercialni 
let, torej, da gre za zračni prevoz potnikov ali padalski let (šolski let se na primer napiše 
kot šolski let, lahko je trenažni let, let za linijsko preverjanje pilota, …). 
K xxii. točki  
Navedene informacije so dostopne v AIP (aeronautical information publication) Republike 
Slovenije (http://www.sloveniacontrol.si/acrobat/aip/Operations/2012-06-28-
AIRAC/html/index-en-GB.html).  
 
K 13. členu OTZ 
Primerno območje delovanja je območje, ki je po merilih vodje balona ustrezno za 
nameravano operacijo. Izbira področja naj se opravi z upoštevanjem zmogljivosti letenja 
oziroma naprave in značilnosti območja letenja (npr. letenje čez gore ni enako letenju na 
ravnini in podobno). 
Vzleti se opravljajo na vzletnih točkah, ki morajo biti izbrana v skladu s kriteriji iz 
operativnega priročnika (in hkrati v skladu z letalskim priročnikom balona). Operator je 
odgovoren, v skladu z veljavno zakonodajo, za pridobitev ustreznih dogovorov z lastniki 
zemljišč. Vzletno mesto iz nabora vzletnih mest mora biti izbrano tako, da ob 
upoštevanju zanosa vetra, balon doseže varno mesto za pristajanje. Vzletno mesto in 
predvideno pristajalno mesto naj bo zapisano v načrtu priprave na let. 
 
K 16. členu OTZ 
(1) Osebe, ki spadajo v posebno kategorijo potnikov, ki potrebujejo posebno obravnavo 
in posledično zahtevajo posebne pogoje prevoza, pomoč in sredstva, so naslednji: 
(i) osebe z zmanjšano možnostjo gibanja (PRM). Slednja kategorija potnikov ima 
zmanjšano možnostjo gibanja zaradi fizične nezmožnosti gibanja (senzorične in gibalne), 
ki so duševno neprištevni, starejše osebe ali ki imajo katerikoli drug upoštevni 
zdravstveni problem; 
(ii) otroci (s spremstvom ali brez) in dojenčki (do dve leti). 
(2) Osebam, ki spadajo v posebno kategorijo potnikov, se lahko prepreči oziroma zavrne 
tudi, če: 
(i) ne morejo zavzeti ustreznega mesta na krovu balona (npr. ne morejo splezati čez 
košaro); 
(ii) so manjši, kot je visoka košara balona. 
(3) Osebam, ki izpolnjujejo pogoje posebnih kategorij potnikov, se ne dodeli mesto na 
krovu balona, kjer bi njihova prisotnost lahko: 
(i) preprečila izvajanje dolžnosti vodje balona; 
(ii) ovirala dostopnost do reševalne opreme in opreme za nujne primere; 
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(iii) preprečila uspešno evakuacijo balona. 
(4) Število oseb z zmanjšano možnostjo gibanja ne sme presegati števila potnikov, ki so 
sposobni sodelovati oziroma pomagati v primeru evakuacije. 
 
K 21. členu OTZ  
Če najava leta navigacijskim službam zračnega prometa ni zahtevana, mora vodja balona 
zemeljski ekipi predložiti zadostne informacije, ki zagotavljajo aktiviranje alarmnih služb 
(SAR). Usposobljeno zemeljsko osebje sporoči ustrezne informacije službi ARO (Urad 
službe zrakoplovnih informacij) ali drugi pristojni službi po protokolu za SAR, kot ga 
predpiše operator v skladu s protokolom za SAR (v slovenskem zračnem prostoru). 
Protokol za obveščanje mora biti jasno opredeljen in naj vsebuje ustrezne kontaktne 
številke in postopek javljanja ter obveščanja. 
 
K 26. členu OTZ 
Postopke in sredstva za določitev smeri in jakosti vetra določi in zagotovi operator. 
 
K 34. členu OTZ 
Predpostavljena masa za ročno prtljago mora biti določena s strani operatorja. V 
nobenem primeru predpostavljena masa ne sme biti manjša od: 
(i) 4 kg za obleko; in 
(ii) 3 kg za ročno prtljago. 
Masa, ki jo določi vsak potnik posebej (to je izjava potnika), masa obleke in ročne 
prtljage mora biti preverjena pred vkrcanjem na krov balona. 
K 2. odstavku  
Dokumentacija o masi naj vsebuje naslednje podatke: 
(i) registracija in tip balona; 
(ii) številka leta in datum; 
(iii) vodja balona; 
(iv) oseba, ki je pripravila dokumentacijo; 
(v) masa praznega balona; 
(vi) masa plina (goriva) in/ali balasta pri vzletu; 
(vii) masa potrošnega materiala, ki ni gorivo, in vpliva na maso v letenju (če obstaja); 
(viii) komponente vkrcavanja, vključujoč potnike in prtljago; 
(ix) pričakovana vzletna masa in pristajalna masa balona; in 
(x) omejitev mase (največja dovoljena masa). 
Dokumentacija o masi balona mora vodji balona omogočiti določitev mase balona, ki je v 
okvirih kot jih določa letalski priročnik balona. 
Navedene informacije naj bodo dostopne pri dokumentih za planiranje (na primer 
operativni plan leta). 
 
K 35. členu 
Balon, ki se zadrži nad poseljenimi območji, lahko pristane na tem območju na način, da 
tretje osebe na tleh, potniki na krovu balona in posadka, v nobenem trenutku niso 
ogroženi. Operator v operativnem priročniku opredeli varno višino letenja nad poseljenimi 
območji, ki pa ne sme biti nižja, kot to določajo letalski predpisi, ki veljajo oziroma se 
uporabljajo v Republiki Sloveniji. 
 
K 37. člen OTZ,  
3.odstavek 
Funkcionalnost nenameščenih instrumentov in opreme, kot jih zahteva OTZ, ki ne 
potrebujejo odobritve pristojnega organa, morajo biti v skladu s priznanimi standardi 
industrije, ki se uporabljajo pri letenju balonov in so namenjeni za nameravano 
operacijo. Za zagotavljanje ustreznosti in delovanja teh instrumentov in naprav, je 
odgovoren operator. 
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V primeru okvare teh instrumentov ali naprav, le-te ne smejo vplivati na plovnost balona 
in/ali na varno izvajanje operacije. Tovrstni instrumenti na primer podajajo dodatne 
informacije za letenje (npr. ročni GPS, in podobno). 
 
K 40. členu OTZ 
1. točki 1. odstavka 
Smer odnašanja se lahko določi z uporabo mape in vizualne reference orientirjev. 
K 2. točki 1. odstavka  
Za merjenje in prikazovanje časa v urah, minutah in sekundah se lahko uporablja tudi 
ročna ura, ki jasno prikaže navedene elemente časa. 
 
K 42. členu OTZ 
Komplet za prvo pomoč, ki je skladen s standardoma DIN 13164 ali DIN 13157 
zadostujejo temu pogoju. 
 
K 45. členu OTZ 
Vodja balona pri planiranju poleta nad vodo pri svoji odločitvi upošteva okolje in pogoje, 
ki so v danem trenutku prisotni, in sicer naj upošteva vsaj naslednje dejavnike: 
(i) stanje gladine (npr. valovita gladina, …); 
(ii) temperatura vode in temperatura zraka; 
(iii) oddaljenost od kopnega in ustreznost pristankov v primeru nenormalnih pogojev; in 
(iv) razpoložljivost služb za iskanje in reševanje. 
K 1. točki 1. odstavka  
Vsak rešilni jopič ali enakovrstna plavajoča naprava (raft) mora biti opremljena s sredstvi 
za označevanje oziroma osvetlitev oseb, ki so v vodi. 
K 2. točko 1. odstavka  
Oddajnik signala (Emergency Locator Transmitter - ELT) mora biti eden od naslednjih: 
(i) avtomatični pritrjeni – automatic fixed ELT [ELT(AF)]. Avtomatično aktivirani ELT, ki je 
pritrjen na balon in je izdelan za oddajo signalov v sili najbližji službi za iskanje in 
reševanje. 
(ii) avtomatični prenosni – automatic portable ELT [ELT(AP)]. Avtomatično aktivirani ELT, 
ki mora biti trdno pripet na balon, vendar ga je po nesreči možno takoj odstraniti. ELT je 
lahko pripet tudi na opremo za preživetje. 
(iii) avtomatični – automatic deployable ELT [ELT(AD)]. ELT je nepremično pripet na 
balon in se v primeru nesreče oziroma strmoglavljenja avtomatično aktivira v primeru 
udarca in/ali hidrostatičnega senzorja. 
(iv) ELT za preživetje – survival ELT [ELT(S)]. ELT je prenosljiv in se aktivira ročno v 
primerih preživelih. Mora biti oblikovan za uporabo na reševalni opremi in/ali za osebno 
rabo. 
Baterije, ki so v ELT napravi morajo biti zamenjane (ali ponovno napolnjene, če obstaja 
ta možnost), če je bila ta oprema kumulativno v uporabi skupaj več kot 1 uro ali je 
potekla polovica življenjske dobe baterije (kot jo določi proizvajalec). Ko je baterija 
zamenjana se mora označiti nov datum poteka življenjske dobe baterije. Navedeno ne 
velja, če je baterija ELT takšna, da nima takšnih značilnosti pri neuporabi oziroma 
hranjenju. 
Osebni označevalec (Personal Locator Beacon – PLB) mora imeti vgrajen GNSS 
sprejemnik s sledilno satelitsko napravo (COSPAC-SARSAT). 
 
K 46. členu OTZ 
Operatorji, ki bodo opravljali polete čez območja, na katerih je iskanje in reševanje 
oteženo in težko dostopno, naj imajo na balonih vsaj naslednjo opremo: 
(i) oprema za oddajanje signalov v sili; 
(ii) vsaj en ELT ali PLB; in 
(iii) dodatno opremo za preživetje, upoštevajoč število oseb na krovu balona. 
 
K 49. členu OTZ 
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Radarski odzivniki oziroma transponderji morajo biti operativni v skladu s Prilogo 10  
Čikaške konvencije, k jo je sprejel ICAO oziroma z veljavnimi predpisi Enotnega 
evropskega neba (SES). 
 
K 59. členu OTZ 
Usposabljanje se opravi enkrat letno, operator pa mora hraniti ustrezna dokazila o 
izvedenih usposabljanjih in preverjanjih. 
 
K 60. členu OTZ 
Pooblaščena vzdrževalna organizacija je lahko: 
(i) vzdrževalna organizacija po Delu 145 Uredbe Komisije (ES) št. 2042/2003 z dne 20. 
novembra 2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter 
o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami, s spremembami (v 
nadaljevanju: Uredba št. 2042/2003), z vpisanim tipom in/ali družino balonov ustreznega 
proizvajalca; ali 
(ii) vzdrževalna organizacija, odobrena po Delu M Poddel F Uredbe št. 2042/2003 z 
vpisanim tipom in/ali družino balonov ustreznega proizvajalca; ali 
(iii) vzdrževalna 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 2042/2003, z eno od 
kategorij B1 in s končanim usposabljanjem za tip ali družino balonov ustreznega 
proizvajalca. 
 
K 69. členu OTZ 
K 2. odstavku 
[v zvezi s praktičnim preverjanjem usposobljenosti] Operator lahko določi tudi drugo 
osebo, ki je odgovorna za praktično preverjanje usposobljenosti pilotov operatorja. 
Slednja oseba je lahko pooblaščeni inštruktor letenja z baloni, ki jo za ta namen imenuje 
operator in je sprejemljiv za pristojni organ (glej 2.3.2). 
Linijsko preverjanje usposobljenosti mora ne glede na zgornji odstavek potekati pod 
nadzorom (glavnega) pilota operatorja, saj je namen linijskega preverjanja 
usposobljenosti pilote operatorja preveriti ali oziroma če zadovoljivo izvajajo običajne 
operacije balona, ki so v skladu z operativnim priročnikom operatorja. Zato mora to 
preverjanje izvesti (glavni) pilot operatorja, ki mu je operacija balonov pri operatorju 
najbolj poznana in ki jih v skladu z operativnim priročnikom tudi ustrezno izvaja. 
 
K 72. členu OTZ 
Operator mora hraniti ustrezna dokazila o opravljenem usposabljanju in preverjanju. 
K 2. odstavku 
Sprejemljivo je dokazilo o udeležbi tečaja iz prve pomoči za B-kategorijo (torej za 
voznike avtomobila) ali udeležba na osvežitvenem usposabljanju iz prve pomoči. Dokazila 
o usposabljanju morajo biti na voljo pristojnemu organu pred demonstracijskim letom za 
pridobitev spričevala za opravljanje zračnega prevoza potnikov. 
K 4. odstavku 
Ustrezno usposobljen subjekt je lahko zdravnik splošne medicine, ki ima, priporočljivo, 
izkušnje iz letalstva, ali specialist letalske medicine. Podatke o udeležencih in učni načrt 
oziroma literaturo (npr. izročki, povzetki snovi, knjige,…) hrani operator in je/so vedno 
na voljo osebju operatorja. 
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4. Predloga operativnega priročnika 

Predloga operativnega priročnika je namenjena seznanitvi sistema pripravljanja 
operativnega priročnika in ne vsebuje izčrpne vsebine, ki jo zahteva pristojni organ. 
Vsebina mora biti skladna z zahtevami Operativno-tehnične zahteve za opravljanje 
zračnega prevoza z baloni (Uradni list RS, št. 70/2012).  
 
Predloga operativnega priročnika predstavlja predlog členitve operativnega priročnika in 
predlagano vsebino ter njen vrstni red. Predlog nikakor ne predpisuje vsebino in obliko, 
temveč predstavlja le predlog vsebine. 
 


