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Opomba 3: Javljena vrednost za RVR/vidljivost za začetni del vzletnega zaleta se lahko nadomesti z 

oceno pilota. 

Opomba 4: Zahtevana vrednost za RVR mora biti dosežena na vseh ustreznih točkah javljanja 

RVR, razen izjeme iz predhodne opombe 3. 

(ii) Pri večmotornih letalih z zmogljivostjo, ki v primeru okvare kritične pogonske 

enote ne morejo izpolniti pogojev za zmogljivost iz predhodnega pododstavka 

(a)(3)(i), se lahko zgodi, da morajo takoj ponovno pristati in videti ovire na 

območju vzleta ter se jim izogniti. Takšna letala se lahko uporabljajo glede na 

naslednje vzletne minimume pod pogojem, da so sposobna izpolniti veljavna 

merila glede višine leta nad ovirami in da okvara motorja nastopi na določeni 

višini . Vzletni minimumi, ki jih določi operator, morajo temeljiti na višini, 

od katere se lahko določi neto vzletna pot leta z enim nedelujočim motorjem. 

Uporabljeni minimumi za RVR ne smejo biti nižji od vrednosti iz zgornje tabele 1 

ali spodnje tabele 2. 

Tabela 2 

Domnevna višina nad vzletno-pristajalno stezo v primeru okvare motorja v odvisnosti od 

RVR/vidljivosti 

RVR/Vidljivost pri vzletu – pot leta 
Domnevna višina nad vzletno stezo v 

primeru okvare motorja 
RVR/Vidljivost (opomba 2) 

< 50 ft 200 m 
51 – 100 ft 300 m 
101 -150 ft 400 m 
151 -200 ft 500 m 
201 -300 ft 1.000 m 

> 300 ft 1.500 m (opomba 1) 
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Opomba 1: Lahko se uporabi tudi 1500 m, če se ne more določiti pozitivna vzletna pot leta. 

Opomba 2: Javljena vrednost za RVR/vidljivost za začetni del vzletnega zaleta se lahko 

nadomesti z oceno pilota. 

(iii) Če javljeni RVR ali meteorološka vidljivost nista na voljo, vodja zrakoplova ne 

začne vzleta, če ne more določiti, da dejanski pogoji izpolnjujejo veljavne vzletne 

minimume. 

(4) Izjeme glede na odstavek (a)(3)(i) zgoraj: 

(i) Operator lahko glede na odobritev Organa in pod pogojem, da so bile izpolnjene 

zahteve iz spodnjih odstavkov (A) do (E), zniža vzletne minimume na 125 m 

RVR (za letala kategorij A, B in C) ali 150 m RVR (za letala kategorije D), če: 

(A) se izvajajo postopki pri zmanjšani vidljivosti; 

(B) so prižgane luči visoke svetilnosti srednje črte vzletno-pristajalne steze v 

razmiku 15 m ali manj in luči roba vzletno-pristajalne steze visoke 

svetilnosti v razmiku 60 m ali manj; 

(C) so člani letalske posadke uspešno opravili usposabljanje na simulatorju 

letenja; 
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(D) je na začetku vzletnega zaleta iz pilotske kabine na voljo 90 m vidni 

segment in 

(E) je bila zahtevana vrednost za RVR dosežena za vse ustrezne točke javljanja 

RVR. 

(ii) Glede na odobritev Organa lahko operator za letalo, ki za vzlet uporablja odobreni 

sistem lateralnega vodenja, zmanjša vzletne minimume na manj kot 125 m RVR 

(za letala kategorij A, B in C) ali 150 m (za letala kategorije D), vendar ne na 

manj kot 75 m, pod pogojem, da so na voljo zavarovanje vzletno-pristajalne steze 

in naprave, ki ustrezajo pristajalnim operacijam kategorije III. 

(b) Nenatančni prilet 

(1) Minimumi sistema 

(i) Operator mora zagotoviti, da minimumi sistema za postopke nenatančnega prileta, 

ki temeljijo na uporabi ILS brez drsne poti (samo LLZ), VOR, NDB, SRA in 

VDF, niso nižji od vrednosti za MDH iz spodnje tabele 3. 
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Tabela 3 

Minimumi sistema za sredstva pri nenatančnem priletu 

  
Minimumi sistema  
Naprave Najnižji MDH 
ILS (brez drsne poti – LLZ) 250 ft 
SRA (zaključek pri ½ NM) 250 ft 
SRA (zaključek pri 1 NM) 300 ft 
SRA (zaključek pri 2 NM) 350 ft 
VOR 300 ft 
VOR/DME 250 ft 
NDB 300 ft 
VDF (QDM in QGH) 300 ft 

 

(2) Najmanjša relativna višina spuščanja. Operator mora zagotoviti, da najmanjša relativna 

višina spuščanja pri nenatančnem priletu ni nižja od: 

(i) OCH/OCL za kategorijo letala ali  

(ii) minimuma sistema. 
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(3) Vizualna referenca. Pilot ne sme nadaljevati prileta pod MDA/MDH, če ne more 

razločno videti in prepoznati vsaj ene od naslednjih vizualnih referenc na predvideni 

vzletno-pristajalni stezi: 

(i) elementov sistema priletnih luči; 

(ii) praga; 

(iii) označb praga; 

(iv) luči praga; 

(v) luči za označevanje praga; 

(vi) vizualnega kazalnika drsne strmine; 

(vii) cone dotika ali njene označbe; 

(viii) luči cone dotika; 
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(ix) luči roba vzletno-pristajalne steze ali  

(x) drugih vizualnih referenc, ki jih odobri Organ. 

(4) Zahtevani RVR. Najnižji minimumi, ki jih lahko uporabi operator za nenatančne prilete; 

so: 

Tabela 4a 

RVR za nenatančni prilet – vse naprave 

  

Minimumi za nenatančni prilet  
Vse naprave (opombe (1), (5), (6) in (7)) 

MDH RVR/Kategorija letala 
 A B C D 

250 -299 ft  800 m 800 m 800 m 1.200 m 
300 -449 ft 900 m 1.000 m 1.000 m 1.400 m 
450 - 649 ft 1.000 m 1.200 m 1.200 m 1.600 m 

650 ft in višje 1.200 m 1.400 m 1.400 m 1.800 m 
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Tabela 4b 

RVR za nenatančni prilet – vmesne naprave 

  

Minimumi za nenatančni prilet  
Vmesne naprave (opombe (2), (5), (6) in (7)) 

MDH RVR/Kategorija letala 
 A B C D 

250 -299 ft 1.000 m 1.100 m 1.200 m 1.400 m 
300 -449 ft 1.200 m 1.300 m 1.400 m 1.600 m 
450 -649 ft 1.400 m 1.500 m 1.600 m 1.800 m 

650 ft in višje 1.500 m 1.500 m 1.800 m 2.000 m 
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Tabela 4c 

RVR za nenatančni prilet – osnovne naprave 

  

Minimumi za nenatančni prilet  
Osnovne naprave (opombe (3), (5), (6) in (7)) 

MDH RVR/Kategorija letala 
 A B C D 

250 -299 ft 1.200 m 1.300 m 1.400 m 1.600 m 
300 -449 ft 1.300 m 1.400 m 1.600 m 1.800 m 
450 -649 ft 1.500 m 1.500 m 1.800 m 2.000 m 

650 ft in višje 1.500 m 1.500 m 2.000 m 2.000 m 

  

Tabela 4d 

RVR za nenatančni prilet – Brez priletnih luči 

  

Minimumi za nenatančni prilet 
Brez priletnih luči (opombe (4), (5), (6) in (7)) 

MDH RVR/Kategorija letala 
 A B C D 

250 – 299 ft 1.000 m 1.500 m 1.600 m 1.800 m 
300 -449 ft 1.500 m 1.500 m 1.800 m 2.000 m 
450 -649 ft 1.500 m 1.500 m 2.000 m 2.000 m 

650 ft in višje 1.500 m 1.500 m 2.000 m 2.000 m 
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Opomba 1: Vse naprave vključujejo označbe vzletno-pristajalne steze, 720 m ali več priletnih 

luči HI/MI (visoke/srednje svetilnosti) ter luči roba, praga in konca vzletno-

pristajalne steze. Luči morajo biti prižgane. 

Opomba 2: Vmesne naprave vključujejo označbe vzletno-pristajalne steze, 420–719 m priletnih 

luči HI/MI ter luči roba, praga in konca vzletno-pristajalne steze. Luči morajo biti 

prižgane. 

Opomba 3: Osnovne naprave vključujejo označbe vzletno-pristajalne steze, <420 m priletnih luči 

HI/MI, katero koli dolžino priletnih luči LI (nizke svetilnosti) ter luči roba, praga in 

konca vzletno-pristajalne steze. Luči morajo biti prižgane. 

Opomba 4: Naprave brez priletnih luči vključujejo označbe vzletno-pristajalne steze ter luči 

roba, praga in konca vzletno-pristajalne steze ali pa so sploh brez luči. 

Opomba 5: Tabele se uporabljajo samo za običajne prilete z nominalno strmino spuščanja največ 

4°. Pri večjih spustnih strminah se ponavadi zahteva, da je na najmanjši višini 

spuščanja viden tudi vizualni kazalnik drsne strmine (npr. PAPI). 

Opomba 6: Navedeni podatki so ali javljeni RVR ali meteorološka vidljivost, pretvorjena v RVR 

v skladu s spodnjim pododstavkom (h). 

Opomba 7: MDH iz tabel 4a, 4b, 4c in 4d se nanaša na začetni izračun MDH. Pri izbiri danega 

RVR ni treba upoštevati zaokroževanja na najbližjih deset čevljev, kar se lahko stori 

za operativne namene, npr. pretvorba v MDA. 
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(5) Nočne operacije. Za nočne operacije morajo biti prižgane vsaj luči roba, praga in konca 

vzletno-pristajalne steze. 

(c) Natančni prilet –Operacije kategorije I 

(1) Splošno. Operacija kategorije I je natančen instrumentalni prilet na podlagi ILS, MLS 

ali PAR z višino odločitve najmanj 200 ft in vidljivostjo vzdolž vzletno-pristajalne steze 

najmanj 550 m. 

(2) Višina odločitve. Operator mora zagotoviti, da višina odločitve, ki se uporabi za 

natančni prilet kategorije I, ni nižja od: 

(i) najmanjše višine odločitve iz letalskega priročnika letala (AFM), če je navedena; 

(ii) najmanjše višine, do katere se sme uporabljati sredstvo za natančni prilet brez 

zahtevane vizualne reference; 

(iii) OCH/OCL za kategorijo letala ali  

(iv) 200 ft. 
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(3) Vizualna referenca. Pilot ne sme nadaljevati prileta pod višino odločitve kategorije I, 

določene v skladu s predhodnim pododstavkom (c)(2), če ne more razločno videti in 

prepoznati vsaj enega od naslednjih vizualnih referenc za predvideno vzletno-pristajalno 

stezo: 

(i) elementov sistema priletnih luči; 

(ii) praga; 

(iii) označb praga; 

(iv) luči praga; 

(v) luči za označevanje praga; 

(vi) vizualnega kazalnika drsne strmine; 

(vii) cone dotika ali njene označbe; 

(viii) luči cone dotika; ali 

(ix) luči roba vzletno-pristajalne steze. 

(4) Zahtevani RVR. Najnižji minimumi, ki jih operator uporabi za operacije kategorije I, 

so: 
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Tabela 5 

RVR za prilet kategorije I v odvisnosti od naprav in DH 

Minimum/RVR (opomba 5) 
Višina odločitve (opomba 7) Naprave/RVR (opomba 5) 

 Vse  
(opombi 1 in 
6) 

Vmesne 
(opombi 2 in 
6) 

Osnovne 
(opombi 3 in 6) 

Brez 
(opombi 4 in 
6) 

200 ft 550 m 700 m 800 m 1.000 m 
201 -250 ft 600 m 700 m 800 m 1.000 m 
251 -300 ft 650 m 800 m 900 m 1.200 m 
301 ft  
in višje 

800 m 900 m 1.000 m 1.200 m 

Opomba 1: Vse naprave vključujejo označbe vzletno-pristajalne steze, 720 m ali več priletnih 

luči HI/MI (visoke/srednje svetilnosti) ter luči roba, praga in konca vzletno-

pristajalne steze. Luči morajo biti prižgane. 

Opomba 2: Vmesne naprave vključujejo označbe vzletno-pristajalne steze, 420–719 m 

priletnih luči HI/MI ter luči roba, praga in konca vzletno-pristajalne steze. Luči 

morajo biti prižgane. 

Opomba 3: Osnovne naprave vključujejo označbe vzletno-pristajalne steze, <420 m priletnih 

luči HI/MI, katero koli dolžino priletnih luči LI (nizke svetilnosti) ter luči roba, 

praga in konca vzletno-pristajalne steze. Luči morajo biti prižgane. 

Opomba 4: Naprave brez priletnih luči vključujejo označbe vzletno-pristajalne steze ter luči 

roba, praga in konca vzletno-pristajalne steze ali pa so sploh brez luči. 
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Opomba 5: Navedeni podatki so ali javljeni RVR ali meteorološka vidljivost, pretvorjena v 

RVR v skladu z odstavkom (h). 

Opomba 6: Tabela se uporablja za običajne prilete s kotom drsne strmine do vključno 4° 

(stopinje). 

Opomba 7: DH iz tabele 5 se nanaša na začetni izračun DH. Pri izbiri danega RVR ni treba 

upoštevati zaokroževanja na najbližjih deset čevljev, kar se lahko stori za 

operativne namene (npr. pretvorba v DA). 

(5) Operacije z enim pilotom. Za operacije z enim pilotom mora operator izračunati 

najmanjši RVR za vse prilete v skladu z OPS 1.430 in s tem Dodatkom. RVR, ki je 

manjši od 800 m, ni dovoljen, razen pri uporabi ustreznega avtopilota, povezanega z 

ILS ali MLS, pri čemer se uporabljajo običajni minimumi. Uporabljena višina odločitve 

ne sme biti manjša od 1,25-kratne najmanjše višine uporabe avtopilota. 

(6) Nočne operacije. Za nočne operacije morajo biti prižgane vsaj luči roba, praga in konca 

vzletno-pristajalne steze. 

(d) Natančni prilet –Operacije kategorije II 

(1) Splošno. Operacija kategorije II je natančni instrumentalni prilet in pristanek z uporabo 

ILS ali MLS pri: 

(i) višini odločitve pod 200 ft, vendar ne nižje kot 100 ft, in  

(ii) vidljivosti vzdolž vzletno-pristajalne steze najmanj 300 m. 
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(2) Višina odločitve. Operator mora zagotoviti, da višina odločitve za operacije kategorije 

II ni nižja od: 

(i) najmanjše višine odločitve iz AFM, če je navedena; 

(ii) najmanjše višine, do katere se sme uporabljati sredstvo za natančni prilet brez 

zahtevane vizualne reference; 

(iii) OCH/OCL za kategorijo letala ali 

(iv) višine odločitve, do katere je letalski posadki dovoljeno leteti, ali  

(v) 100 ft. 

(3) Vizualne reference. Pilot ne sme nadaljevati prileta pod višino odločitve za kategorijo 

II, določeno v skladu s predhodnim pododstavkom (d)(2), če ni vzpostavljena in 

ohranjena vizualna referenca, ki vključuje segment vsaj treh zaporednih luči, ki so del 

srednje črte priletnih luči , ali luči cone dotika, ali luči srednje črte ali luči roba vzletno-

pristajalne steze ali njihova kombinacija. Ta vizualna referenca mora vključevati 

lateralni element talne postavitve sistema priletnih luči, tj. svetlobno prečko sistema 

priletnih luči ali osvetlitve praga ali pas osvetlitve cone dotika. 
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(4) Zahtevani RVR. Najnižji minimumi, ki jih operator uporabi za operacije kategorije II, 

so 

Tabela 6 

RVR za prilet Cat II v odvisnosti od DH 

  

 Minimumi za kategorijo II 
 Povezava avtopilota pod DH (glej opombo 1)  Višina odločitve. 

 RVR/Kategorije 
letal A, B in C 

RVR/Kategorija letal D 

100 – 120 ft 300 m 300 m (opomba 2)/350 m 
121 – 140 ft 400 m 400 m 
141 ft in višje 450 m 450 m 

Opomba 1: Navedba ‘povezava avtopilota pod DH’ v tej tabeli pomeni stalno uporabo 

avtomatskega sistema za vodenje leta do višine, ki ne presega 80 % ustreznega 

DH. Tako lahko plovnostne zahteve, prek najmanjše višine vključitve sistema za 

avtomatsko vodenje leta, vplivajo na uporabljeni DH. 

Opomba 2: 300 m se lahko uporabi za letala kategorije D, ki izvajajo avtomatsko pristajanje. 

(e) Natančni prilet –Operacije kategorije III 

(1) Splošno. Operacije kategorije III se delijo na: 
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(i) Operacije kategorije III A. Natančni instrumentalni prilet in pristanek z uporabo 

ILS ali MLS pri: 

(A) višini odločitve pod 100 ft in  

(B) vidljivosti vzdolž vzletno-pristajalne steze najmanj 200 m. 

(ii) Operacije kategorije III B. Natančni instrumentalni prilet in pristanek z uporabo 

ILS ali MLS pri: 

(A) višini odločitve pod 50 ft ali brez višine odločitve in  

(B) vidljivosti vzdolž vzletno-pristajalne steze pod 200 m, vendar ne manj kot 

75 m. 

Opomba: Če višina odločitve (DH) in vidljivost vzdolž vzletno-pristajalne steze 

(RVR) ne spadata v isto kategorijo, se določi na podlagi RVR, v katero 

kategorijo spada operacija. 

(2) Višina odločitve. Za operacije, pri katerih se uporablja višina odločitve, mora operator 

zagotoviti, da višina odločitve ni manjša od: 

(i) najmanjše višine odločitve iz AFM, če je navedena; 

(ii) najmanjše višine, do katere se lahko uporablja sredstvo za natančni prilet brez 

zahtevane vizualne reference; ali 

(iii) višine odločitve, do katere je letalski posadki dovoljeno leteti. 
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(3) Operacije brez višine odločitve. Operacije brez višine odločitve se lahko izvajajo samo, 

če: 

(i) je operacija brez višine odločitve dovoljena v AFM; 

(ii) sredstvo za prilet in letališke naprave lahko podpirajo operacije brez višine 

odločitve in  

(iii) če ima operator dovoljenje za izvajanje operacij CAT III brez višine odločitve. 

Opomba: V primeru vzletno-pristajalnih stez CAT III se lahko predpostavi, da podpirajo 

operacije brez višine odločitve, razen če to ni posebej omejeno z objavo v AIP ali 

NOTAM. 

(4) Vizualna referenca. 

(i) Pri operacijah kategorije IIIA in IIIB z uporabo pri-okvari-pasivnega sistema za 

krmiljenje letala pilot ne sme nadaljevati prileta pod višino odločitve, določeno v 

skladu s predhodnim pododstavkom (e)(2), če ni vzpostavljena in ohranjena 

vizualna referenca, ki vključuje segment vsaj treh zaporednih luči, ki so del 

srednje črte priletnih luči, ali luči cone dotika, ali luči srednje črte ali luči roba 

vzletno-pristajalne steze ali njihova kombinacija. 

(ii) Pri operacijah kategorije IIIB z uporabo pri-okvari-operativnega sistema za 

krmiljenje letala, pri katerih se uporablja višina odločitve, pilot ne sme nadaljevati 

prileta pod višino odločitve, določeno v skladu s predhodnim pododstavkom 

(e)(2), če ni vzpostavljena in ohranjena vizualna referenca, ki vključuje vsaj eno 

luč srednje črte. 
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(iii) Pri operacijah kategorije III brez višine odločitve se pred dotikom ne zahteva 

vidnega stika z vzletno-pristajalno stezo. 

(5) Zahtevani RVR. Najnižji minimumi, ki jih operator uporabi za operacije kategorije III, 

so: 

Tabela 7 

RVR za prilet Cat III v odvisnosti od DH in sistema za nadzorovanje/vodenje izteka 

Minimumi za kategorijo III 
Kategorija prileta Višina odločitve (ft) 

(opomba 2) 
Sistem za 
nadzorovanje/vodenj
e izteka 

RVR (m) 

III A Manj kot 100 ft Se ne zahteva 200 m 
III B Manj kot 100 ft Pri-okvari-pasiven 150 m 

(Opomba 1) 
III B Manj kot 1.524,00 

cm 
Pri-okvari-pasiven 125 m 

III B Manj kot 50 ft  
ali brez višine 
odločitve 

Pri-okvari-
operativen 

75 m 

 

Opomba 1: Za letala, certificirana v skladu z CS-AWO o operacijah v pogojih zmanjšane 

vidljivosti 321(b)(3). 

Opomba 2: Redundantnost sistema za krmiljenje letala se določi na podlagi CS-AWO o 

operacijah v pogojih zmanjšane vidljivosti z najmanjšo certificirano višino 

odločitve. 

(f) Kroženje 

(1) Najnižji minimumi, ki jih operator uporabi za kroženje, so: 
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Tabela 8 

Vidljivost in MDH za kroženje v odvisnosti od kategorije letala 

  

 Kategorija letala 
 A B C D 

MDH 400 ft 500 ft 600 ft 700 ft 
Najmanjša 
meteorološka 
vidljivost 

1.500 m 1.600 m 2.400 m 3.600 m 

 

(2) Kroženje po predpisanih rutah je sprejemljiv postopek v smislu tega odstavka. 

(g) Vizualni prilet. Operator za vizualni prilet ne sme uporabiti RVR, manjšega od 800 m. 

(h) Pretvorba javljene meteorološke vidljivosti v RVR 

(1) Operator mora zagotoviti, da se pretvorba meteorološke vidljivosti v RVR ne uporabi 

pri izračunu vzletnih minimumov, minimumov za kategorijo II ali III ali kadar je na 

voljo javljeni RVR. 

Opomba: Če je javljeni RVR večji od največje vrednosti, ki jo oceni upravljavec letališča, 

npr. “RVR več kot 1 500 metrov”, se v tem okviru ne šteje za javljeni RVR in 

lahko se uporabi pretvorbena tabela. 

(2) Pri pretvarjanju meteorološke vidljivosti v RVR v vseh drugih okoliščinah, razen v 

okoliščinah iz predhodnega pododstavka (h)(1), mora operator zagotoviti, da se uporabi 

naslednja tabela: 
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Tabela 9 

Pretvarjanje vidljivosti v RVR 

 

Prižgani svetlobni elementi RVR = Javljena met. vidljivost × 
 Podnevi Ponoči 

HI priletne luči in luči vzletno-pristajalne 
steze 

1·5 2·0 

Vsaka druga vrsta osvetlitve, razen zgoraj 
navedene 

1·0 1·5 

Brez osvetlitve 1·0 Se ne uporablja 

 

Dodatek 2 k OPS 1.430 (c) 

Kategorije letal – Operacije v pogojih zmanjšane vidljivosti 

(a) Razvrstitev letal 

Merilo, ki se upošteva pri razvrstitvi letal v kategorije, je indicirana hitrost nad pragom 
(VAT), ki je enaka minimalni hitrosti (VSO), pomnoženi z 1,3, ali VS1G, pomnoženim z 1,23 
v konfiguraciji za pristanek pri največji certificirani pristajalni masi. Če sta na voljo VSO in 
VS1G, se uporabi višji dobljeni VAT. Kategorije letal, ki ustrezajo vrednostim VAT, so 
navedene v spodnji tabeli: 

 
Kategorija letala VAT 

A Manj kot 91 kt 
B Od 91 do 120 kt 
C Od 121 do 140 kt 
D Od 141 do 165 kt 
E Od 166 do 210 kt 
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Konfiguracijo za pristanek, ki jo je treba upoštevati, določi operator ali izdelovalec letala. 

(b) Trajna sprememba kategorije (največja pristajalna masa) 

(1) Operator lahko uvede trajno, nižjo pristajalno maso, ki jo uporabi pri določitvi VAT, če 

mu to potrdi Organ. 

(2) Kategorija, v katero se uvrsti določeno letalo, je stalna vrednost in torej neodvisna od 

spreminjajočih se pogojev pri vsakodnevnih operacijah. 

 

Dodatek 1 k OPS 1.440 

Operacije v pogojih zmanjšane vidljivosti – Splošna operativna pravila 

(a) Splošno. Za uvedbo in odobritev operacij v pogojih zmanjšane vidljivosti se uporabijo 

naslednji postopki: 

(b) Prikaz operacij. Namen prikaza operacij je določiti ali potrditi uporabo in učinkovitost 

zadevnih sistemov za vodenje zrakoplova, usposabljanja, postopkov letalske posadke, 

programa vzdrževanja in priročnikov, ki se uporabljajo za program kategorije II/III, ki je v 

postopku odobritve. 

(1) Pri operacijah, za katere se uporabljajo sistemi kategorije II/III, vgrajeni v vsak tip 

letala, mora biti opravljeno vsaj 30 priletov in pristankov, če je zahtevani DH 50 ft ali 

več. Če je DH manj kot 50 ft, mora biti opravljeno vsaj 100 priletov in pristankov, razen 

če Organ ne odobri drugače. 
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(2) Če ima operator več različic istega tipa letala, na katerih se uporabljajo enaki osnovni 

sistemi za krmiljenje letala in prikaz ali pa se na istem tipu letala uporabljajo različni 

osnovni sistemi za krmiljenje letala in prikaz, mora operator dokazati, da so vse te 

različice dovolj zmogljive, ni pa mu treba za vsako različico izvesti celotnega prikaza 

operacij. Na podlagi verodostojnih izkušenj drugega operatorja z AOC, izdanim v 

skladu z OPS 1, ki uporablja enak tip ali različico letala in postopke, lahko Organ 

odobri tudi zmanjšanje števila priletov in pristankov. 

(3) Če je število neuspelih preletov več kot 5 odstotkov vseh priletov (npr. nezadovoljivi 

pristanki, prekinitve sistemov), je treba program vrednotenja razširjati v korakih po vsaj 

deset priletov in pristankov, dokler skupno število vseh neuspehov ne presega 5 

odstotkov. 

(c) Zbiranje podatkov za prikaze operacij. Vsak prosilec mora razviti postopek za zbiranje 

podatkov (npr. obrazec, ki ga uporablja letalska posadka), da se beleži uspešnost priletov in 

pristankov. Tako dobljeni podatki in povzetek podatkov iz prikaza so na razpolago Organu 

zaradi ovrednotenja. 

(d) Analiza podatkov. Nezadovoljivi prileti in/ali avtomatski pristanki se dokumentirajo in 

analizirajo. 

(e) Stalno spremljanje 

(1) Po pridobitvi prvega dovoljenja mora operator operacije stalno spremljati, da se 

ugotovijo vsi neželeni trendi, preden postanejo nevarni. Za dosego tega cilja se lahko 

uporabijo poročila letalskih posadk. 
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(2) Naslednje informacije se morajo hraniti 12 mesecev: 

(i) skupno število priletov, izvedenih z določenim tipom letala, pri katerih se je 

uporabila oprema na letalu za kategorijo II ali III za izvedbo zadovoljivih 

priletov, dejanskih ali za vajo, v skladu z minimumi za kategorijo II ali III, in  

(ii) poročila o nezadovoljivih priletih in/ali avtomatskih pristankih po letališčih in 

registracijah letal v naslednjih skupinah: 

(A) okvare opreme na letalu; 

(B) težave z napravami na letališču; 

(C) neuspeli prileti zaradi navodil ATC ali 

(D) drugi razlogi. 

(3) Operator mora določiti postopek za spremljanje delovanja sistemov za avtomatsko 

pristajanje posameznih letal. 
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(f) Prehodna obdobja 

(1) Operatorji brez predhodnih izkušenj za kategorijo II ali III 

(i) Operator brez predhodnih operativnih izkušenj za kategorijo II ali III lahko 

pridobi dovoljenje za izvajanje operacij kategorije II ali IIIA, če ima najmanj 

šest mesecev izkušenj iz operacij kategorije I na določenem tipu letala. 

(ii) Po šestih mesecih izvajanja operacij kategorij II ali IIIA na določenem tipu letala 

lahko operator pridobi dovoljenje za operacije kategorije IIIB. Pri izdaji 

takšnega dovoljenja lahko Organ zanj za dodaten čas uvede minimume, ki so 

višji od ustreznih najnižjih. Zvišanje minimumov se ponavadi nanaša samo na 

RVR in/ali omejitev operacij brez višine odločitve, izbrani pa morajo biti tako, 

da zaradi njih ni potrebno spremeniti operativnih postopkov. 

(2) Operatorji s predhodnimi izkušnjami za operacije kategorij II ali III. Operator s 

predhodnimi izkušnjami za operacije kategorij II ali III lahko na podlagi vloge, ki jo 

odda Organu, pridobi skrajšanje prehodnega obdobja. 

(g) Vzdrževanje opreme za kategoriji II in III ter opreme LVTO. Navodila za vzdrževanje 

sistemov vodenja na letalu mora pripraviti operator skupaj s proizvajalcem in jih vključiti v 

Program vzdrževanja letala operatorja iz OPS 1.910, ki ga mora odobriti Organ. 
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(h) Ustrezna letališča in vzletno-pristajalne steze 

(1) Vsako kombinacijo tipa letala /opreme na letalu/vzletno-pristajalne steze se mora 

preveriti z uspešno izvedbo vsaj enega prileta in pristanka pod pogoji za kategorijo II ali 

boljšimi pogoji, preden se začnejo izvajati operacije kategorije III. 

(2) Za vzletno-pristajalne steze z neenakomernim terenom pred pragom ali drugimi 

predvidljivimi ali znanimi pomanjkljivostmi se mora vsako kombinacijo tipa 

letala/opreme na letalu/vzletno-pristajalne steze preveriti z operacijami pod pogoji za 

kategorijo I ali boljšimi pogoji, preden se začnejo izvajati operacije kategorij II ali III. 

(3) Če ima operator več različic istega tipa letala, na katerih se uporabljajo enaki osnovni 

sistemi za krmiljenje letala in prikaz ali pa se na istem tipu letala uporabljajo različni 

osnovni sistemi za krmiljenje letala in prikaz, mora operator dokazati, da so vse te 

različice dovolj zmogljive, ni pa mu treba izvesti za vsako kombinacijo 

različica/vzletno-pristajalna steza celotnega prikaza operacij. 

(4) Operatorji, ki uporabljajo enako kombinacijo tipa/različice letala in oprem na letalu in 

enake postopke, lahko za izpolnitev zahtev tega odstavka uporabijo izkušnje in poročila 

drug drugega. 
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Dodatek 1 k OPS 1.450 

Operacije pri zmanjšani vidljivosti – Usposabljanje in usposobljenost 

(a) Splošno: Operator mora zagotoviti, da vključuje program usposabljanja članov letalskih 

posadk za operacije pri zmanjšani vidljivosti tečaje z učnimi načrti za usposabljanje na tleh, 

simulatorju letenja in/ali med letom. Operator lahko vsebino tečaja skrči v skladu s 

pododstavkoma (2) in (3) spodaj, če je vsebina skrajšanega tečaja sprejemljiva za Organ. 

(1) Člani letalskih posadk brez izkušenj iz kategorij II ali III morajo opraviti celoten 

program usposabljanja iz pododstavkov (b), (c) in (d) spodaj. 

(2) Člani letalskih posadk z izkušnjami iz kategorij II ali III, pridobljenimi pri drugem 

operatorju, lahko opravijo skrajšani tečaj usposabljanja na tleh. 

(3) Člani letalskih posadk z izkušnjami iz kategorij II ali III, pridobljenimi pri drugem 

operatorju, lahko opravijo skrajšani tečaj usposabljanja na tleh, simulatorju letenja in/ali 

med letom. Skrajšani tečaj mora vključevati vsaj zahteve iz pododstavkov (d)(1), 

(d)(2)(i) ali (d)(2)(ii), kot je ustrezno, in (d)(3)(i). 

(b) Usposabljanje na tleh. Operator mora zagotoviti, da začetni tečaj usposabljanja na tleh za 

operacije pri zmanjšani vidljivosti vključuje vsaj: 

(1) značilnosti in omejitve ILS in/ali MLS; 

(2) značilnosti vizualnih sredstev; 
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(3) značilnosti megle; 

(4) operativne zmogljivosti in omejitve določenega sistema na letalu; 

(5) učinke padavin, nalaganja ledu, strižnega vetra na majhnih višinah in turbulence; 

(6) posledice določenih okvar letala; 

(7) uporabo in omejitve sistemov za ocenitev RVR; 

(8) načela zahtev glede višine leta nad ovirami; 

(9) prepoznavanje okvar in ukrepanje v primeru okvare zemeljske opreme; 

(10) postopke in previdnostne ukrepe, ki jih je treba upoštevati za gibanje po površinah med 

operacijami, če znaša RVR 400 m ali manj, ter vse dodatne postopke, ki se zahtevajo za 

vzlet pri pogojih pod 150 m (200 m za letala kategorije D); 

(11) pomen višin odločitve na podlagi radiovišinomerov in učinek profila terena v območju 

prileta na prikaze radiovišinomerov in sisteme za avtomatski prilet/pristanek; 

(12) pomen in pomembnost opozorilne višine, če se uporablja, in ukrepe pri kakršnikoli 

okvari nad in pod opozorilno višino; 
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(13) zahteve glede usposobljenosti pilotov za pridobitev in ohranitev dovoljenja za izvajanje 

vzletov pri zmanjšani vidljivosti in operacij kategorij II ali III in 

(14) pomen pravilnega položaja pri sedenju in položaja oči. 

(c) Usposabljanje na simulatorju letenja in/ali usposabljanje med letom 

(1) Operator mora zagotoviti, da usposabljanje na simulatorju letenja in/ali usposabljanje 

med letom za operacije pri zmanjšani vidljivosti vključuje: 

(i) preverjanje zadovoljivega delovanja opreme, na tleh in med letom; 

(ii) učinek na minimume, ki ga povzročijo spremembe statusa zemeljskih naprav; 

(iii) spremljanje sistemov za avtomatsko krmiljenje letala in prikazovalnikov 

statusa avtomatskega pristajanja s poudarkom na ukrepih, ki jih je treba sprejeti 

pri okvari teh sistemov; 

(iv) ukrepe, ki jih je treba sprejeti v primeru okvar motorjev, električnih sistemov, 

hidravlike ali sistemov za krmiljenje letala; 

(v) učinek znanih nedelujočih sestavnih delov in uporabo seznamov minimalne 

opreme; 

(vi) operativne omejitve, ki izhajajo iz postopka certificiranja plovnosti; 
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(vii) vodenje glede na vizualne pokazatelje, ki se zahtevajo na višini odločitve, skupaj 

s podatki o največjem dovoljenem odstopanju od drsne poti ali lokalizatorja, in  

(viii) pomen in pomembnost opozorilne višine, če se uporablja, in ukrepe pri 

kakršnikoli okvari nad in pod opozorilno višino. 

(2) Operator mora zagotoviti, da se vsak član letalske posadke usposobi za izvajanje svojih 

nalog in pouči o usklajevanju, potrebnem pri delu z drugimi člani posadke. V čim večji 

meri naj se uporabljajo simulatorji letenja. 

(3) Usposabljanje mora biti razdeljeno na faze, ki zajemajo običajne operacije brez okvare 

letala ali opreme, vendar v vseh verjetnih vremenskih pogojih, in podrobne scenarije pri 

okvarah letala in opreme, ki lahko vplivajo na operacije kategorij II ali III. Če vključuje 

sistem na letalu uporabo hibridnih ali drugih posebnih sistemov (kot so elektrooptični 

polprosojni zasloni ali oprema za izboljšanje vidnosti), morajo člani letalske posadke v 

fazi usposabljanja na simulatorju letenja vaditi uporabo teh sistemov v običajnih in 

neobičajnih načinih. 

(4) Vaditi je treba postopke v primeru onesposobljenosti enega od pilotov, ki ustrezajo 

vzletom pri zmanjšani vidljivosti in operacijam kategorij II in III. 

(5) Za letala, za katera simulator letenja ne obstaja, morajo operatorji zagotoviti, da poteka 

faza usposabljanja za letenje, ki je specifična za vizualni scenarij pri operacijah 

kategorije II, na posebej potrjenem simulatorju letenja. Takšno usposabljanje mora 

vključevati najmanj štiri prilete. Usposabljanje in postopki, ki so specifični za 

posamezni tip, se izvajajo na letalu. 
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(6) Začetno usposabljanje za kategoriji II in III vključuje vsaj naslednje vaje: 

(i) prilet z uporabo ustreznega vodenja letala, avtopilotov in sistemov krmiljenja, 

vgrajenih na letalu, do ustrezne višine odločitve, vključno s prehodom na 

vizualni let in pristanek; 

(ii) prilet z vsemi delujočimi motorji z uporabo ustreznih sistemov vodenja letala, 

avtopilotov in sistemov krmiljenja, vgrajenih na letalu, do ustrezne višine 

odločitve, ki mu sledi neuspeli prilet; vse brez zunanjih vizualnih referenc; 

(iii) kjer je ustrezno, prilete z uporabo sistemov za avtomatsko letenje, ki zagotavljajo 

avtomatsko ravnanje, pristanek in iztek; in 

(iv) običajno delovanje uporabljenega sistema, s pridobitvijo vizualnih pokazateljev na 

višini odločitve in brez njih. 

(7) Naslednje faze usposabljanja morajo vključevati vsaj: 

(i) prilete z okvaro motorja v različnih fazah prileta; 

(ii) prilete z okvaro kritične opreme (npr. električnih sistemov, sistemov za 

avtomatsko letenje, sistemov ILS/MLS na letališču in/ali letalu ter sistemov za 

spremljanje stanja letala); 
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(iii) prilete, pri katerih okvare opreme za avtomatsko letenje na majhni višini 

zahtevajo bodisi: 

(A) prehod na ročno letenje za izvedbo ravnanja, pristanka in izteka ali 

neuspelega prileta ali 

(B) prehod na ročno letenje ali degradirani avtomatski način za izvedbo 

neuspelih priletov, začetih na višini odločitve ali pod njo, vključno s tistimi 

neuspelimi prileti, katerim lahko sledi dotik na vzletno-pristajalni stezi; 

(iv) okvare sistemov pri minimalnih vizualnih pogojih, dovoljenih za operacijo, nad 

višino odločitve in pod njo ki povzročijo prekomerna odstopanja od lokalizatorja 

in/ali drsne poti. Dodatno je treba vaditi tudi nadaljevanje leta do ročnega 

pristanka, če je elektrooptični polprosojni zaslon del degradiranega 

avtomatskega sistema ali edino sredstvo za ravnanje letala, in 

(v) okvare in postopke, specifične za tip ali različico letala. 

(8) Program usposabljanja mora vključevati urjenje ravnanja pri okvarah, ki zahtevajo 

prehod na višje minimume. 

(9) Program usposabljanja mora vključevati upravljanje letala, če povzroči okvara med 

priletom kategorije III s pri-okvari-pasivnim sistemom izključitev avtopilota na višini 

odločitve ali pod njo, ko je bil zadnji javljeni RVR 300 m ali manj. 

(10) Kadar se vzleti izvajajo pri RVR 400 m in manj, mora usposabljanje vključevati okvare 

sistemov in motorjev, katerih posledica je lahko tako nadaljevanje kot prekinitev vzleta. 
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(d) Zahteve za konverzijsko usposabljanje za izvajanje vzletov pri zmanjšani vidljivosti in 

operacij kategorij II in III. Operator zagotovi, da vsak član letalske posadke opravi naslednje 

usposabljanje za postopke pri zmanjšani vidljivosti, če se preusmeri na nov tip ali različico 

letala, s katerim se bodo izvajali vzleti pri zmanjšani vidljivosti in operacije kategorij II in III. 

Izkušnje, ki jih mora imeti član letalske posadke, da lahko opravi skrajšani tečaj, so 

predpisane v predhodnih pododstavkih (a)(2) in (a)(3): 

(1) Usposabljanje na tleh. Ustrezne zahteve iz predhodnega pododstavka (b), ob 

upoštevanju usposabljanja in izkušenj člana letalske posadke za kategoriji II in III. 

(2) Usposabljanje na simulatorju letenja in/ali usposabljanje med letom. 

(i) Najmanj osem priletov in/ali pristankov na simulatorju letenja. 

(ii) Če ni na voljo simulatorja letenja, ki bi predstavljal določeno letalo, se zahtevajo 

najmanj trije prileti z letalom, ki vključujejo vsaj en neuspeli prilet. 

(iii) Ustrezno dodatno usposabljanje, če se zahteva posebna oprema, kot so 

elektrooptični polprosojni zasloni ali oprema za izboljšanje vidnosti. 
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(3) Usposobljenost letalske posadke. Zahteve glede usposobljenosti letalskih posadk so 

specifične glede na operatorja in tip letala, ki se uporablja. 

(i) Operator mora zagotoviti, da vsak član letalske posadke opravi preverjanje, 

preden začne izvajati operacije kategorij II ali III. 

(ii) Preverjanje iz predhodnega pododstavka (i) se lahko nadomesti z uspešno 

opravljenim usposabljanjem na simulatorju in/ali med letom iz predhodnega 

pododstavka (d)(2). 

(4) Linijsko letenje pod nadzorom. Operator mora zagotoviti, da vsak član letalske posadke 

opravi naslednje linijsko letenje pod nadzorom: 

(i) za kategorijo II, če se zahteva ročno pristajanje, najmanj tri pristanke po 

izključitvi avtopilota; 

(ii) za kategorijo III najmanj tri avtomatska pristajanja, vendar le eno avtomatsko 

pristajanje, če je usposabljanje iz predhodnega pododstavka (d)(2) potekalo na 

simulatorju letenja, ki se uporablja za konverzijo brez letenja na letalu. 

(e) Izkušnje na tipu in v vlogi vodje zrakoplova. Preden začnejo izvajati operacije kategorij II/III, 

morajo vodje zrakoplovov ali piloti, katerim je bilo zaupano vodenje leta in so brez izkušenj 

na tipu letala, izpolniti naslednje dodatne zahteve: 

(1) 50 ur ali 20 sektorjev na tipu, vključno z linijskim letenjem pod nadzorom in 
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(2) Minimumom za RVR, ki se uporabljajo za kategoriji II ali III, je treba prišteti 100 m, 

razen če se niso že prej pri katerem koli operatorju usposobili za operacije kategorij II in 

III, dokler na tem tipu letala ne dosežejo skupaj 100 ur ali 40 sektorjev, vključno z 

linijskim letenjem pod nadzorom. 

(3) Organ lahko odobri zmanjšanje prej navedenih zahtev glede izkušenj v vlogi vodje 

zrakoplova za člane letalske posadke, ki že imajo takšne izkušnje za kategoriji II ali III. 

(f) Vzleti pri zmanjšani vidljivosti z RVR manj kot 150/200 m 

(1) Operator mora zagotoviti, da se pred izdajo dovoljenja za izvajanje vzletov pri RVR pod 

150 m (pod 200 m za letala kategorije D) opravi naslednje usposabljanje: 

(i) običajni vzlet pri najmanjših dovoljenih pogojih RVR; 

(ii) vzlet pri najmanjših dovoljenih pogojih RVR z okvaro enega motorja med 

V1 in V2 ali kakor hitro to dopuščajo varnostni vidiki in 

(iii) vzlet pri najmanjših dovoljenih pogojih RVR z okvaro enega motorja pred 

V1, kar ima za posledico prekinjeni vzlet. 

(2) Operator mora zagotoviti, da se usposabljanje iz predhodnega pododstavka (1) opravi na 

simulatorju letenja. To usposabljanje mora vključevati uporabo vseh posebnih 

postopkov in opreme. Če za določeno letalo ni na voljo simulatorja letenja, lahko Organ 

takšno usposabljanje dovoli na letalu, pri čemer ni treba izpolniti zahteve glede 

najmanjšega dovoljenega RVR (glej Dodatek 1 k OPS 1.965.) 
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(3) Operator mora zagotoviti, da član letalske posadke opravi preverjanje, preden začne 

izvajati vzlete pri zmanjšani vidljivosti z RVR manj kot 150 m (manj kot 200 m za 

letala kategorije D), če je ustrezno. Pri prehodu na drug tip letala lahko preverjanje 

nadomesti samo uspešno opravljeno usposabljanje na simulatorju in/ali med letom iz 

pododstavka (f)(1). 

(g) Periodično usposabljanje in preverjanje – Operacije pri zmanjšani vidljivosti 

(1) Operator mora zagotoviti, da se skupaj z običajnim periodičnim usposabljanjem 

in preverjanjem strokovnosti pilota pri operatorju, preverijo tudi pilotovo znanje in 

sposobnosti za izvajanje nalog, povezanih z določeno kategorijo operacije, za katero 

ima dovoljenje. Zahtevano število priletov v času veljavnosti preverjanja strokovnosti 

pilota pri operatorju, (v skladu z OPS 1.965 (b)), mora znašati vsaj tri, od katerih se 

eden lahko nadomesti s priletom in pristankom z letalom, za katerega se uporabljajo 

odobreni postopki za kategoriji II in III. Med preverjanjem strokovnosti pilota pri 

operatorju se izvede en neuspel prilet. Če ima operator dovoljenje za izvajanje vzletov 

pri RVR manj kot 150/200 m, se med preverjanjem strokovnosti pilota pri operatorju 

izvede vsaj en LVTO pri najmanjših dovoljenih minimumih, ki se uporabljajo. 

(2) Za operacije kategorije III mora operator uporabiti simulator letenja. 

(3) Operator mora zagotoviti, da se za operacije kategorije III na letalih z uporabo pri-

okvari-pasivnega sistema za krmiljenje letala vsaj enkrat v času treh zaporednih 

preverjanj strokovnosti pilota pri operatorju, izvede neuspeli prilet, ki je posledica 

okvare avtopilota na višini odločitve ali pod njo, ko je bil zadnji javljeni RVR 300 m ali 

manj. 



 
13376/1/05 REV 1  jb 158 
PRILOGA DG C III   SL 

(4) Organ lahko dovoli periodično usposabljanje in preverjanje za operacije kategorije II in 

LVTO na tipu letala, če ni na voljo simulatorja letenja, ki bi predstavljal to letalo, ali 

sprejemljive druge možnosti. 

Opomba: Nedavne izkušnje za LVTO in kategoriji II/III, ki temeljijo na avtomatskih priletih 

in/ali avtomatskih pristankih, se vzdržuje s periodičnim usposabljanjem in 

preverjanjem v skladu s tem odstavkom. 

  

Dodatek 1 k OPS 1.455 

Operacije pri zmanjšani vidljivosti – Operativni postopki 

(a) Splošno. Operacije pri zmanjšani vidljivosti vključujejo: 

(1) ročni vzlet (z elektronskimi sistemi vodenja ali brez njih); 

(2) avtomatski prilet pod višino odločitve, z ročnim ravnanjem, pristajanjem in iztekom; 

(3) avtomatski prilet, ki mu sledi avtomatsko ravnanje, avtomatski pristanek in ročni iztek 

in 

(4) avtomatski prilet, ki mu sledi avtomatsko ravnanje, avtomatsko pristajanje in avtomatski 

iztek, če je uporabljeni RVR manj kot 400 m. 

Opomba 1: S katerim koli od teh načinov izvajanja operacij se lahko uporabi hibridni sistem. 

Opomba 2: Lahko se certificirajo in potrdijo druge oblike sistemov vodenja ali prikazovanja. 

(b) Postopki in operativna navodila 
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(1) Vrsta in obseg navedenih postopkov in navodil sta odvisna od uporabljene opreme letala 

in od postopkov v pilotski kabini . . Operator mora v operativnem priročniku jasno 

opredeliti dolžnosti članov letalske posadke med vzletom, priletom, ravnanjem, iztekom 

in neuspelim priletom. Poseben poudarek je treba nameniti odgovornosti letalske 

posadke med prehodom iz nevizualnih v vizualne pogoje ter postopkom ob poslabšanju 

vidljivosti ali ob pojavu okvare Posebno pozornost je treba nameniti delitvi dolžnosti 

članov posadke v pilotski kabini, da bi zagotovili takšno delovno obremenjenost pilota, 

ki sprejema odločitve za pristanek ali neuspeli prilet, ki mu omogoča, da se posveti 

nadzoru in procesu odločanja. 

(2) Operator mora podrobno določiti operativne postopke in navodila v operativnem 

priročniku. Navodila morajo biti v skladu z omejitvami in obveznimi postopki, ki jih 

vsebuje letalski priročnik letala in morajo zajemati predvsem naslednje točke: 

(i)  preverjanja zadovoljivega delovanja opreme letala pred odhodom in med letom; 

(ii) vplive na minimume, ki jih povzročajo spremembe stanja zemeljskih napeljav in 

letalske opreme; 

(iii) postopke za vzlet, prilet, ravnanje, pristanek, iztek in neuspeli prilet; 
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(iv) postopke, ki jih je treba uporabiti v primeru okvar, opozoril in ostalih neobičajnih 

situacij; 

(v) minimalne zahtevane vizualne reference; 

(vi) pomen pravilnega sedenja in položaja oči; 

(vii) potrebne ukrepe, ki bi lahko izhajali iz poslabšanja vizualnih referenc;  

(viii) razporeditev dolžnosti članov posadke pri izvajanju postopkov v pododstavkih (i) 

do (iv) in (vi) zgoraj, da se vodja zrakoplova lahko posveti predvsem nadzoru in 

sprejemanju odločitev; 

(ix) zahtevo za vse klice višine pod višino 200 čevljev, ki morajo temeljiti na 

radiovišinomeru, ter zahtevo po tem, da en pilot še naprej spremlja letalske 

instrumente, dokler se ne izvrši pristanek; 

(x) zahtevo po zaščiti območja občutljivosti lokalizatorja; 

(xi) uporabo podatkov o hitrosti vetra, strižnem vetru, turbulenci, kontaminaciji 

vzletno-pristajalne steze in uporabi večkratnih ocen RVR; 

(xii) postopke za urjenje priletov in pristankov na vzletno-pristajalnih stezah, na katerih 

ne veljajo letališki postopki za kategorijo II ali III v celoti; 
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(xiii) operativne omejitve, ki izvirajo iz potrdila o plovnosti; in 

(xiv)  podatke o največjem dovoljenem odstopanju od ILS drsne poti in/ali 

lokalizatorja. 

Dodatek 1 k OPS 1.465 

Najmanjša zahtevana vidljivost za operacije po pravilih VFR 
  

Razred zračnega 
prostora 

 A B C D 
E(op.1) 

 

F G  

   Nad 900 m (3000 ft) 
AMSL ali nad 300 m 
(1000 ft) nad terenom, kar 
je višje 

Na in pod 900 m 
(3000 ft) AMSL ali 
300 m(1000 ft) nad 
terenom, kar je višje 

Oddaljenost od 
oblakov 

 1500 m horizontalno  
300m (1000 ft) vertikalno 

Brez oblakov ter v 
vidnem dosegu 
površine 

Vidljivost iz 
pilotske kabine 

8 km na in nad 3050 m (10 000 ft) AMSL 
(opomba 2) 5 km pod 3050 m (10 000 ft) 
AMSL 

5 km (opomba 3) 

  

Opomba 1: VMC minimumi za zračni prostor razreda A so vključeni kot smernica , vendar ne 

pomenijo, da so VFR leti dovoljeni v zračnem prostoru razreda A. 

Opomba 2: Če je nadmorska višina prehoda nižja od 3050 m (10 000 ft) AMSL, je treba uporabiti 

FL 100 namesto 10 000 ft. 
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Opomba 3: Letala kategorij A in B je mogoče upravljati pri vidljivosti iz pilotske kabine do 3000 m, 

če pristojni organ ATS dovoli uporabo vidljivosti iz pilotske kabine manj kot 5 km in če 

so okoliščine takšne, da je verjetnost srečanja z drugim prometom majhna, IAS pa znaša 

140 vozlov ali manj. 

PODDEL F 

ZMOGLJIVOSTI - SPLOŠNO 

OPS 1.470 

Uporaba 

(a) Operator zagotovi, da se večmotorna turbopropelerska letala z največjim odobrenim številom 

potniških sedežev nad devet ali največjo vzletno maso, ki presega 5700 kg in vsa 

večmotorna turboreaktivna letala uporabljajo v skladu s poddelom G (zmogljivosti razreda 

A). 

(b) Operator zagotovi, da se propelerska letala z največjim odobrenim številom potniških sedežev 

devet ali manj in največjo vzletno maso 5700 kg ali manj uporabljajo v skladu s poddelom H 

(zmogljivosti razreda B). 

(c) Operator zagotovi, da se letala z batnimi motorji in največjim odobrenim številom potniških 

sedežev nad devet ali največjo vzletno maso nad 5700 kg uporabljajo v skladu s poddelom I 

(zmogljivosti razreda C). 
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(d) Če zaradi posebnih konstrukcijskih značilnosti (npr. nadzvočna letala ali hidroplani) ni 

mogoče doseči popolne skladnosti z ustreznim poddelom, mora operator uporabiti odobrene 

standarde zmogljivosti, ki zagotavljajo enakovredno varnostno raven kot ustrezni poddel. 

OPS 1.475 

Splošno 

(a) Operator zagotovi, da masa letala: 

(1) na začetku vzletali pri ponovnem načrtovanju med letom 

(2) Od trenutka, ko se uporablja popravljeni operativni načrt leta, ni večja od mase, pri 

kateri veljajo zahteve v odgovarjajočem poddelu za let, ki se bo izvajal, pri čemer 

dovoljuje pričakovano zmanjšanje mase med letom in tolikšno izpuščanje goriva v 

zraku, kot predpisuje določena zahteva. 

(b) Operator zagotovi, da se odobreni podatki o zmogljivosti, ki jih vsebuje letalski priročnik 

letala, uporabijo za uskladitev z zahtevami v odgovarjajočem poddelu in da so po potrebi 

dopolnjeni z ostalimi podatki, sprejemljivimi za pristojni organ (uprava), kot to določa 

odgovarjajoči poddel. Ko se uvajajo predpisi iz ustreznega poddela, je možno upoštevati vse 

operativne dejavnike, ki so zajeti v podatkih o zmogljivosti letala v letalskem priročniku 

letala, da bi se izognili dvojni uporabi dejavnikov.  
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(c) Pri usklajevanju z zahtevami v odgovarjajočem poddelu je treba ustrezno upoštevati 

konfiguracijo letala, pogoje okolja in delovanje sistemov, ki neugodno vplivajo na 

zmogljivost. 

(d) Za potrebe zmogljivosti, se lahko mokra vzletno-pristajalna steza, razen travnate steze, smatra 

za suho. 

(e) Operator upošteva natančnost kart pri oceni skladnosti z zahtevami za vzlet iz ustreznega 

poddela. 

OPS 1.480 

Izrazje 

(a) Naslednji izrazi iz poddelov F, G, H, I in J imajo naslednji pomen: 

(1) Razpoložljiva razdalja pospeševanja in zaustavljanja (ASDA). Dolžina razpoložljive 

steze za vzletni zalet in dolžina podaljška zaustavljanja, če je pristojni Organ objavil, 

da je takšen podaljšek zaustavljanja na voljo in da lahko nosi maso letala pri 

prevladujočih operativnih pogojih. 

(2) Kontaminirana vzletno-pristajalna steza. Vzletno-pristajalna steza se šteje za 

kontaminirano, če je več kot 25 % njene površine (bodisi na osamljenih predelih ali ne) 

v okviru zahtevane dolžine in širine za uporabo, prekrito s: 

(i) površinsko vodo, ki po globini presega 3 mm (0,125 inče), ali snežno brozgo ali 

nesprijetim snegom, ki ustrezata več kot 3 mm (0,125 inče) vode; 
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(ii) snegom, stisnjenim v trdo maso, ki se upira nadaljnjemu stiskanju in ki, če se ga 

dvigne, ostane skupaj ali pa razpade na kose (steptan sneg), ali 

(iii) ledom, vključno z mokrim ledom. 

(3) Vlažna vzletno-pristajalna steza. Vzletno-pristajalna steza se šteje za vlažno, če 

površina ni suha, vendar pa vlaga na njej ne daje svetlečega videza. 

(4) Suha vzletno-pristajalna steza. Suha vzletno-pristajalna steza, je steza ki ni niti mokra 

niti kontaminirana in vključuje tiste tlakovane vzletno-pristajalne steze, posebej 

pripravljene z žlebovi ali poroznim tlakom in vzdrževane tako, da ohranijo “v bistvu 

suh” zaviralni učinek tudi pri prisotni vlagi. 

(5) Razpoložljiva pristajalna razdalja (LDA). Dolžina vzletno-pristajalne steze, za katero 

pristojni Organ objavi, da je na voljo in primerna za vožnjo po tleh letala pri pristajanju. 

(6) Največja dovoljena razporeditev potniških sedežev. Največja kapaciteta potniških 

sedežev na posameznem letalu, brez sedežev za pilote ali sedežev v pilotski kabini in 

sedežev za kabinsko osebje, kot je ustrezno, ki jih uporablja operator, odobri Organ in 

so navedeni v operativnem priročniku. 

(7) Razpoložljiva vzletna razdalja (TODA). Dolžina razpoložljive vzletno-pristajalne steze 

za vzletni zalet in dolžina razpoložljive čistine.  
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(8) Vzletna masa. Za vzletno maso letala se šteje njegova masa, vključno z vsem in vsemi, 

ki so na njem na začetku vzletnega zaleta. 

(9) Razpoložljiva razdalja vzletnega zaleta (TORA). Dolžina vzletno-pristajalne steze, za 

katero pristojni Organ objavi, da je na voljo in primerna za vožnjo letala po tleh pri 

vzletu. 

(10) Mokra vzletno-pristajalna steza. Vzletno-pristajalna steza se šteje za mokro, če je njena 

površina prekrita z vodo ali enakovredno snovjo v manjšem obsegu, kot je naveden v 

predhodnem pododstavku (a)(2) ali če je na njeni površini toliko vlage, da odseva, 

vendar pa na njej ni večjih območij stoječe vode. 

(b) Pomen izrazov “razdalja pospeševanja in zaustavljanja”, ”vzletna razdalja”, ”vzletni zalet”, 

”neto vzletna pot leta”, ”neto pot vodoravnega leta z enim nedelujočim motorjem” in ”neto 

pot vodoravnega leta z dvema nedelujočima motorjema” v zvezi z letalom, je opredeljen v 

zahtevah za plovnost, na podlagi katerih je bilo letalo certificirano, ali pa ga določi Organ, če 

meni, da je ta opredelitev neustrezna za dokazovanje skladnosti z operativnimi omejitvami 

zmogljivosti. 
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PODDEL G 

ZMOGLJIVOSTI RAZREDA A 

OPS 1.485 

Splošno 

(a) Operator zagotovi, da se za določitev skladnosti z zahtevami iz tega poddela odobreni podatki 

o zmogljivosti iz letalskega priročnika letala po potrebi dopolnijo z drugimi podatki, 

sprejemljivimi za Organ, če so odobreni podatki o zmogljivosti v letalskem priročniku letala 

nezadostni glede:  

(1) upoštevanja razumno pričakovanih škodljivih operativnih pogojev, kot sta vzlet in 

pristanek na kontaminiranih vzletno-pristajalnih stezah, in 

(2) upoštevanja okvare motorja v kateri koli fazi leta. 

(b) Operator zagotovi, da se za mokre in kontaminirane vzletno-pristajalne steze uporabijo 

podatki o zmogljivosti, določeni v skladu z veljavnimi zahtevami za certificiranje velikih letal 

ali enakovrednimi zahtevami, sprejemljivimi za Organ. 

OPS 1.490 

Vzlet 

(a) Operator zagotovi, da vzletna masa ne presega največje vzletne mase, navedene v letalskem 

priročniku letala za tlačno višino in temperaturo okolja na letališču, na katerem naj bi se vzlet 

izvršil. 
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(b) Operator mora pri določitvi največje dovoljene vzletne mase izpolniti naslednje zahteve: 

(1) razdalja pospeševanja in zaustavljanja ne sme presegati razpoložljive razdalje 

pospeševanja in zaustavljanja; 

(2) vzletna razdalja ne sme presegati razpoložljive vzletne razdalje, pri čemer razdalja 

čistine ne sme presegati polovice dolžine razpoložljive razdalje vzletnega zaleta; 

(3) dolžina razdalje vzletnega zaleta ne sme presegati razpoložljive razdalje vzletnega 

zaleta; 

(4) skladnost s tem odstavkom je treba dokazati z uporabo enotne vrednosti V1 za 

zaustavljeni in neprekinjeni vzlet in 

(5) na mokri ali kontaminirani vzletno-pristajalni stezi vzletna masa ne sme presegati mase, 

dovoljene za vzlet na suhi vzletno-pristajalni stezi pri enakih pogojih. 

(c) Pri dokazovanju skladnosti s predhodnim pododstavkom (b), mora operator upoštevati 

naslednje: 

(1) tlačno višino na letališču; 

(2) temperaturo okolice na letališču;  

(3) stanje na površini vzletno-pristajalne steze in vrsto njene površine; 

(4) nagib vzletno-pristajalne steze v smeri vzleta; 
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(5) največ 50 % javljene komponente čelnega vetra a ne manj kot 150 % javljene 

komponente hrbtnega vetra; in 

(6) izgubo dolžine vzletno-pristajalne steze, če nastane, zaradi poravnave letala pred 

vzletom. 

OPS 1.495 

Višina leta nad ovirami pri vzletu 

(a) Operator mora zagotoviti, da je neto vzletna pot leta prosta vseh ovir v vertikalni razdalji vsaj 

35 ft, v horizontalni pa vsaj 90 m plus 0,125 x D, pri čemer je D horizontalna razdalja, ki jo 

prepotuje letalo od konca razpoložljive vzletne razdalje ali konca vzletne razdalje, če je zavoj 

predviden pred koncem razpoložljive vzletne razdalje. Za letala z razponom kril manj kot 60 

m se lahko uporabi horizontalna površina brez ovir, ki obsega polovico razpona kril letala 

plus 60 m plus 0,125 x D. 

(b) Pri dokazovanju skladnosti s predhodnim pododstavkom (a) mora operator upoštevati 

naslednje: 

(1) maso letala na začetku vzletnega zaleta; 

(2) tlačno višino na letališču; 

(3) temperaturo okolice na letališču; in 

(4) največ 50 % javljene komponente čelnega vetra in ne manj kot150 % javljene 

komponente hrbtnega vetra. 
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(c) Pri dokazovanju skladnosti s predhodnim pododstavkom (a): 

(1) spremembe rut (projekcija poti zrakoplova na zemeljsko površino) niso dovoljene do 

točke, ko neto vzletna pot leta doseže višino, ki ustreza polovici razpona kril in ni 

manjša od 50 ft nad višino konca razpoložljive razdalje vzletnega zaleta. Potem se vse 

do višine 400 ft predpostavlja, da je letalo nagnjeno za največ 15°. Na višini nad 400 ft 

se lahko načrtujejo koti nagiba, ki presegajo 15°, vendar ne smejo biti večji od 25°. 

(2) Vsi deli neto vzletnega kota leta, na katerih je letalo nagnjeno po nagibu za več kot 15°, 

morajo biti ovir prosti znotraj horizontalnih razdalj iz pododstavkov (a), (d) in (e) tega 

odstavka, pri vertikalni razdalji najmanj 50 ft;  

(3) Operator mora uporabljati posebne postopke, ki jih odobri Organ, za uporabo povečanih 

kotov nagiba do največ 20° med 200 in 400 ft ali največ do 30° nad 400 ft višine(glej 

Dodatek 1 k OPS 1.495 (c) (3)).  

(4) Ustrezno odstopanje je treba sprejeti za vpliv kota nagiba na operativne hitrosti in pot 

leta, vključno s povečanji razdalje zaradi povečanih operativnih hitrosti. 

(d) Pri dokazovanju skladnosti s predhodnim pododstavkom (a) za tiste primere, ko načrtovana 

pot leta ne zahteva spremembe rut za več kot 15°, operatorju ni treba upoštevati tistih ovir, ki 

so lateralno oddaljene za več kot: 

(1) 300 m, če pilot lahko ohrani zahtevano navigacijsko natančnost prek območja z 

upoštevanimi ovirami, ali  

(2) 600 m za lete v vseh drugih pogojih. 
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(e) Pri dokazovanju skladnosti s predhodnim pododstavkom (a) za tiste primere, ko načrtovana 

pot leta zahteva spremembe rut za več kot 15°, operatorju ni treba upoštevati tistih ovir, ki so 

lateralno oddaljene za več kot: 

(1) 600 m, če pilot lahko ohrani zahtevano navigacijsko natančnost prek območja z 

upoštevanimi ovirami, ali  

(2) 900 m, za lete v vseh drugih pogojih. 

(f) Operator določi postopke za ravnanje v izrednih razmerah, da izpolni zahteve iz OPS 1.495 in 

zagotovi varno pot leta ob izogibanju oviram, da omogoči, da letalo izpolni zahteve na 

načrtovani poti iz OPS 1.500 ali pristane na odhodnem letališču ali letališču, ki se za pristanek 

uporabi namesto vzletnega.  

OPS 1.500 

Na zračni poti – Odpoved enega motorja  

(a) Operator zagotovi, da so podatki iz letalskega priročnika letala o neto kotu leta na zračni poti 

pri enem nedelujočem motorju glede na pričakovani meteorološki pogoji na letu, v skladu s 

pododstavkom (b) ali (c).na vseh točkah vzdolž zračne poti. Neto kot leta mora imeti na višini 

1500 ft nad letališčem, na katerem naj bi letalo po odpovedi motorja pristalo, pozitiven 

gradient,. V meteoroloških pogojih, ki zahtevajo uporabo sistemov za preprečevanje 

zaledenitve, je potrebno upoštevati učinek njihove uporabe na neto kot leta. 
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(b) Gradient neto kot leta mora biti pozitiven vsaj na 1000 ft nad terenom in ovirami vzdolž 

zračne poti v razdalji 9,3 km (5 nm) na obeh straneh načrtovane poti letenja. 

(c) Neto kot leta mora letalu omogočiti nadaljevanje leta s potovalne višine do letališča, kjer je 

možen pristanek v skladu z OPS 1.515 ali 1.520, kot je ustrezno, neto kot leta pa mora biti v 

vertikalni smeri vsaj 2000 ft oddaljena od terena in vseh ovir vzdolž zračne poti v razdalji 9,3 

km (5 nm) na obeh straneh načrtovane poti v skladu s pododstavki (1) do (4) spodaj: 

(1)  odpoved motorja se predpostavlja na najbolj kritični točki zračne poti; 

(2) upoštevajo se učinki vetra na kot leta; 

(3) izpuščanje goriva v zraku je dovoljeno v obsegu, ki je skladen z zahtevo, da se mora 

letališče doseči z zahtevano rezervo goriva, če se uporabi varnostni postopek, in  

(4) letališče, na katerem naj bi letalo po odpovedi motorja predvidoma pristalo, mora 

izpolnjevati naslednja merila: 

(i) zahteve glede zmogljivosti pri predvideni pristajalni masi; in 

(ii) vremenska poročila ali napovedi, ali katero koli njihovo kombinacijo in poročila o 

stanju na letališču morajo kazati, da bo ob pričakovanem času pristanka možno 

izvesti varen pristanek. 
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(d) Pri prikazu skladnosti z OPS 1.500 mora operator povečati meje iz predhodnih pododstavkov 

(b) in (c) na 18,5 km (10 nm), če navigacijska natančnost ne izpolnjuje 95 % omejitvenega 

nivoja. 

OPS 1.505 

Na zračni poti – Letala s tremi ali več motorji, odpoved dveh motorjev 

(a) Operator zagotovi, da letalo s tremi ali več motorji na nobeni točki načrtovane rute letenja pri 

potovalni hitrosti za veliki dolet z vsemi delujočimi motorji in pri standardni temperaturi v 

brezvetrju ni več kot 90 minut oddaljeno od letališča z izpolnjenimi zahtevami glede 

zmogljivosti, ki se uporabljajo pri predvideni pristajalni masi, razen če ne izpolnjuje zahtev iz 

pododstavkov (b) do (f) spodaj. 

(b) Podatki o neto poti leta na zračni poti z dvema nedelujočima motorjema morajo letalu 

omogočiti nadaljevanje leta v pričakovanih meteoroloških pogojih od točke, kjer se 

predvideva hkratna okvara dveh motorjev, do letališča, na katerem bo lahko pristalo in se 

popolnoma ustavilo, če bo uporabilo predpisani postopek za pristanek z dvema nedelujočima 

motorjema. Neto pot leta mora biti v vertikalni smeri vsaj 2000 ft oddaljena od terena in ovir 

na zračni poti v okviru 9,3 km (5 nm) na obeh straneh načrtovane rute letenja. Na nadmorskih 

višinah in v meteoroloških pogojih, ki zahtevajo uporabo sistemov za preprečevanje 

zaledenitve, je treba upoštevati učinek njihove uporabe na podatke o neto poti leta. Če 

navigacijska natančnost ne izpolnjuje 95 % omejitvene stopnje, mora operator povečati prej 

navedene zgornje meje širine na 18,5 km (10 nm). 
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(c) Predpostavlja se, da se bosta dva motorja pokvarila na najbolj kritični točki tistega dela zračne 

poti, na katerem je letalo pri potovalni hitrosti za veliki dolet z vsemi delujočimi motorji in pri 

standardni temperaturi v brezvetrju več kot 90 minut oddaljeno od letališča z izpolnjenimi 

zahtevami glede zmogljivosti, ki se uporabljajo za predvideno pristajalno maso. 

(d) Neto kot leta mora imeti pozitiven gradient na višini 1500 ft nad letališčem, na katerem se 

predvideva pristanek po odpovedi obeh motorjev. 

(e) Izpuščanje goriva v zraku je dovoljeno v obsegu, ki je v skladu z zahtevo, da se mora letališče 

doseči z zahtevano rezervo goriva, če se uporabi varna procedura. 

(f) Predvidena masa letala na točki, na kateri se predvideva okvara dveh motorjev, ne sme biti 

manjša od mase, ki vključuje dovolj goriva za nadaljevanje leta do predvidenega letališča za 

pristanek, kamor naj bi prispelo vsaj 1500 ft neposredno nad pristajalnim območjem ter nato 

15 minut letelo vzporedno z zemljo. 

OPS 1.510 

Pristanek – Namembna in nadomestna letališča 

(a) Operator zagotovi, da pristajalna masa letala, določena v skladu z OPS 1.475(a) ne presega 

največje pristajalne mase, določene za nadmorsko višino in temperaturo okolja, ki se 

pričakuje ob predvidenem času pristanka na namembnem in nadomestnem letališču. 
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(b) Pri instrumentalnih priletih z več kot 2,5-odstotnim gradientom neuspelega prileta operator 

preveri, ali pričakovana pristajalna masa letala omogoča neuspeli prilet z gradientom 

vzpenjanja, ki je enak ali večji od gradienta za neuspeli prilet, ki se uporablja pri konfiguraciji 

in hitrosti za neuspeli prilet z enim nedelujočim motorjem (glej zahteve, ki se uporabljajo za 

certificiranje velikih letal). Uporabo nadomestne metode mora odobriti Organ. 

(c) Za instrumentalne prilete z višinami odločitve pod 200 ft mora operator preveriti, ali omogoča 

pričakovana pristajalna masa letala pri okvari ključnega motorja ter hitrosti in konfiguraciji, ki 

se uporabljata za neuspeli prilet, vsaj 2,5-odstotni gradient vzpenjanja neuspelega prileta ali 

objavljeni gradient, upošteva se večja vrednost (glej CS AWO 243). Uporabo nadomestne 

metode mora odobriti Organ. 

OPS 1.515 

Pristanek – Suhe vzletno-pristajalne steze 

(a) Operator zagotovi, da pristajalna masa letala, določena v skladu z OPS 1.475(a) za predvideni 

čas pristanka na namembnem in katerem koli nadomestnem letališču omogoča pristanek s 

popolnim zaustavljanjem z višine 50 ft nad pragom: 

(1) za turboreaktivna letala v okviru 60 odstotkov razpoložljive pristajalna razdalja ali 

(2) za turbopropelerska letala v okviru 70 odstotkov razpoložljive pristajalne razdalje; 
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(3) za postopke strmega prileta lahko Organ odobri uporabo podatkov o pristajalnih 

razdaljah, faktoriziranih v skladu s predhodnima pododstavkoma (a)(1) in (a)(2), kot je 

ustrezno, na podlagi višine zaslona, ki znaša manj kot 50 ft, vendar ne manj kot 35 ft 

(glej Dodatek 1 k OPS 1.515(a)(3)); 

(4) pri dokazovanju skladnosti s predhodnima pododstavkoma (a)(1) in (a)(2) lahko Organ 

izjemoma odobri, če se prepriča, da so potrebni, (glej Dodatek 1), uporabo operacij s 

kratkimi pristanki v skladu z dodatkoma 1 in 2, skupaj z vsemi drugimi dodatnimi 

pogoji, ki so po mnenju Organa potrebni za zagotovitev sprejemljive ravni varnosti v 

posameznem primeru. 

(b) Pri izkazovanju skladnosti s predhodnim pododstavkom (a) mora operator upoštevati 

naslednje: 

(1) nadmorsko višino letališča; 

(2) največ 50 % javljene komponente čelnega vetra ali najmanj 150 % komponente 

hrbtnega vetra in 

(3) nagib vzletno-pristajalne steze v smeri pristanka, če je večji od +/-2%. 
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(c) Pri izkazovanju skladnosti s predhodnim pododstavkom (a) je treba predpostavljati, da: 

(1) bo letalo pristalo na najugodnejši vzletno-pristajalni stezi v mirnem ozračju in 

(2)  bo letalo pristalo na vzletno-pristajalni stezi, ki mu bo najverjetneje dodeljena ob 

upoštevanju verjetne hitrosti in smeri vetra ter značilnosti v zvezi z njegovim 

upravljanjem na tleh ter ob upoštevanju drugih pogojev, kot so pripomočki za 

pristajanje in teren. 

(d) Če operator ne more izpolniti predpostavke iz predhodnega pododstavka (c)(1) za namembno 

letališče s samo eno vzletno-pristajalno stezo, kjer je pristajanje odvisno od določene 

komponente vetra, se letalo lahko odpošlje, če sta določeni dve nadomestni letališči, ki 

omogočata upoštevanje pododstavkov (a), (b) in (c) v celoti. Pred začetkom prileta za 

pristanek na namembnem letališču se mora vodja zrakoplova prepričati, da se pristanek lahko 

izvede popolnoma v skladu z OPS 1.510 in predhodnima pododstavkoma (a) in (b). 

(e) Če operator za namembno letališče ne more izpolniti predpostavke iz predhodnega 

pododstavka (c)(2), se letalo lahko odpošlje, če je določeno nadomestno letališče, ki omogoča 

upoštevanje pododstavkov (a), (b) in (c) v celoti. 

OPS 1.520 

Pristanek – Mokre in kontaminirane vzletno-pristajalne steze 

(a) Če ustrezna vremenska poročila ali napovedi ali njihova kombinacija kažejo, da bo lahko 

vzletno-pristajalna steza ob predvidenem času prihoda mokra, operator zagotovi, da znaša 

razpoložljiva pristajalna razdalja vsaj 115 odstotkov zahtevane pristajalne razdalje, določene v 

skladu z OPS 1.515. 
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(b) Če ustrezna vremenska poročila ali napovedi ali njihova kombinacija kažejo, da bo lahko 

vzletno-pristajalna steza ob predvidenem času prihoda kontaminirana, operator zagotovi, da 

ustreza razpoložljiva pristajalna razdalja vsaj dolžini vzletno-pristajalne steze, določeni v 

skladu s predhodnim pododstavkom (a) ali vsaj 115 odstotkom pristajalne razdalje, določene 

v skladu z odobrenimi podatki o pristajalni razdalji na kontaminirani vzletno-pristajalni stezi, 

ali enakovredni dolžini, ki jo potrdi Organ, katera koli je večja. 

(c) Na mokri vzletno-pristajalni stezi se lahko uporabi pristajalna razdalja, ki je krajša od 

zahtevane v predhodnem pododstavku (a), vendar ne sme biti krajša od zahtevane v OPS 

1.515(a), če letalski priročnik letala vključuje posebne dodatne informacije o pristajalnih 

razdaljah na mokrih vzletno-pristajalnih stezah. 

(d) Na posebej pripravljeni kontaminirani vzletno-pristajalni stezi se lahko uporabi pristajalna 

razdalja, ki je krajša od zahtevane v predhodnem pododstavku (b), vendar ne sme biti krajša 

od zahtevane v OPS 1.515(a), če letalski priročnik letala vključuje posebne dodatne 

informacije o pristajalnih razdaljah na kontaminiranih vzletno-pristajalnih stezah. 

(e) Pri dokazovanju skladnosti s predhodnimi pododstavki (b), (c) in (d) se ustrezno uporabijo 

merila iz OPS 1.515, le da se OPS 1.515 (a)(1) in (2) ne uporabi za predhodni pododstavek 

(b). 
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Dodatek 1 k OPS 1.495 (c)(3) 

Odobritev povečanih kotov nagiba 

(a) Za uporabo povečanih kotov nagiba, ki jih je treba posebej odobriti, je treba izpolnjevati 

naslednja merila: 

(1) Letalski priročnik letala mora vsebovati odobrene podatke za zahtevano povečanje 

operativne hitrosti in podatke, ki omogočajo sestavo poti leta ob upoštevanju povečanih 

kotov nagiba in hitrosti. 

(2) Za navigacijsko natančnost mora biti na voljo vizualno vodenje. 

(3) Za vsako vzletno-pristajalno stezo morajo biti navedeni vremenski minimumi in 

omejitve vetra, ki jih odobri Organ. 

(4) Usposabljanje v skladu z OPS 1.975. 

Dodatek 1 k OPS 1.515(a)(3) 

Postopki strmega prileta 

(a) Organ lahko odobri uporabo postopkov strmega prileta, pri čemer se uporabijo 4,5-stopinjski 

ali večji koti drsne strmine in višine zaslona pod 50 ft, vendar ne pod 35 ft, če so izpolnjena 

naslednja merila: 

(1) v letalskem priročniku letala morajo biti navedeni največji dovoljeni kot drsne strmine, 

vse druge omejitve, običajni in neobičajni postopki ter postopki v sili za strm prilet ter 

spremenjeni podatki o dolžini letališča, če se uporabijo merila za strm prilet; 
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(2) na vsakem letališču, na katerem se predvideva izvajanje postopkov strmega prileta, 

mora biti na voljo ustrezen referenčni sistem za prikaz drsne poti, ki vključuje vsaj 

sistem za vizualni prikaz drsne poti, in 

(3) za vsako vzletno-pristajalno stezo, ki se bo predvidoma uporabljala za strme prilete, je 

treba določiti in odobriti vremenske minimume. Treba je upoštevati naslednje: 

(i) stanje glede ovir; 

(ii) vrsto referenčnega sistema za prikaz drsne poti in vodenje po vzletno-pristajalni 

stezi, kot so vizualni pripomočki, MLS, 3D–NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB; 

(iii) najmanjšo zunanjo vidljivost, ki se zahteva na DH in MDA; 

(iv) razpoložljivo opremo na letalu; 

(v) pilotovo usposobljenost in posebno seznanitev z letališčem; 

(vi) omejitve in postopke iz letalskega priročnika letala in 

(vii) merila za neuspeli prilet. 
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Dodatek 1 k OPS 1.515(a)(4) 

Operacije s kratkimi pristanki 

(a) Za namene OPS 1. 550(a)(4) lahko razdaljo, uporabljeno pri izračunu dovoljene pristajalne 

mase, sestavljata uporabna dolžina deklariranega varnega območja in deklarirana 

razpoložljiva pristajalna razdalja. Organ lahko takšne operacije odobri v skladu z naslednjimi 

merili: 

(1) Treba je dokazati, da so operacije s kratkimi pristanki potrebne. Morata obstajati očiten 

javni interes in operativna potreba po tovrstnih operacijah, bodisi zaradi oddaljenosti 

letališča ali fizičnih omejitev v zvezi s podaljšanjem vzletno-pristajalne steze. 

(2) Merila za letala in operativna merila. 

(i) Operacije s kratkimi pristanki se odobrijo samo za letala, pri katerih vertikalna 

razdalja med potjo pilotovih oči in potjo najnižjega dela koles, po vzpostavitvi 

letala na običajno drsno pot, ne presega 3 metrov. 

(ii) Pri določitvi letaliških operativnih minimumov vidljivost/RVR ne sme biti manjša 

od 1,5 km. Poleg tega je treba v operativnem priročniku navesti omejitve glede 

vetra. 

(iii) V operativnem priročniku je treba za takšne operacije navesti zahteve glede nujno 

potrebnih izkušenj pilotov ter njihovega usposabljanja in posebne seznanitve z 

letališčem. 
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(3) Predpostavlja se, da znaša višina prečkanja nad začetkom uporabne dolžine 

deklariranega varnega območja 50 ft. 

(4) Dodatna merila. Organ lahko uvede takšne dodatne pogoje, za katere meni, da so 

potrebni za varno operacijo, pri čemer upošteva značilnosti tipa letala, orografske 

značilnosti območja prileta, razpoložljive navigacijske pripomočke za prilet in 

razmisleke o neuspelem priletu/zaustavljenem pristanku. Eden od takšnih dodatnih 

pogojev je lahko na primer zahteva za vizualni sistem indikacije strmine vrste 

VASI/PAPI 

Dodatek 2 k OPS 1.515(a)(4) 

Merila za letališče pri operacijah s kratkimi pristanki 

(a) Uporabo varnega območja mora odobriti letališki organ. 

(b) Uporabna dolžina deklariranega varnega območja v skladu z določbami iz 1.515(a)(4) in tem 

dodatkom ne sme presegati 90 metrov. 

(c) Širina deklariranega varnega območja mora ustrezati vsaj dvakratni širini vzletno-

pristajalne steze ali dvakratnemu razponu kril, kar je več, in je osredotočena na 

podaljšano srednjo črto vzletno-pristajalne steze. 
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(d) Na deklariranem varnem območju ne sme biti ovir ali depresije, ki bi ogrožala letalo pri 

prezgodnem pristanku, na deklariranem varnem območju pa med uporabo vzletno-pristajalne 

steze operacije s kratkimi pristanki tudi niso dovoljeni nobeni mobilni predmeti. 

(e) Nagib deklariranega varnega območja ne sme presegati 5 odstotkov navzgor in 2 odstotka 

navzdol v smeri pristanka. 

(f) Pri tej operaciji za deklarirano varno območje ni treba uporabiti zahteve za nosilnost iz OPS 

1.480(a)(5). 

PODDEL H 

ZMOGLJIVOSTI RAZREDA B 

OPS 1.525 

Splošno 

(a) Operator ne sme uporabljati enomotornega letala: 

(1) ponoči ali 

(2) v instrumentalnih meteoroloških pogojih, razen na podlagi posebnih pravil vizualnega 

letenja. 

Opomba: Omejitve za operacije enomotornih letal so navedene v OPS 1.240(a)(6). 
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(b) Operator obravnava dvomotorna letala, ki ne izpolnjujejo zahtev za vzpenjanje iz Dodatka 1 k 

OPS 1.525 (b), kot enomotorna letala. 

OPS 1.530 

Vzlet 

(a) Operator zagotovi, da vzletna masa ne presega največje vzletne mase, navedene v letalskem 

priročniku letala za tlačno višino in temperaturo okolja na letališču, na katerem naj bi vzlet 

potekal. 

(b) Operator zagotovi, da nefaktorizirana vzletna razdalja iz letalskega priročnika letala ne 

presega: 

(1) če se pomnoži s faktorjem 1,25, razpoložljiv vzletni zalet ali 

(2) če sta na voljo podaljšek zaustavljanja in/ali čistina, naslednjih dolžin: 

(i) razpoložljiv vzletni zalet; 

(ii) če se pomnoži s faktorjem 1,15, razpoložljive vzletne razdalje in 

(iii) če se pomnoži s faktorjem 1,3, razpoložljive razdalje pospeševanja in 

zaustavljanja. 
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(c) Pri dokazovanju skladnosti s predhodnim pododstavkom (b) operator upošteva naslednje: 

(1) maso letala na začetku vzletnega zaleta; 

(2) tlačno višino na letališču; 

(3) temperaturo okolja na letališču; 

(4) stanje na površini vzletno-pristajalne steze in vrsto njene površine; 

(5) nagib vzletno-pristajalne steze v smeri vzleta in 

(6) največ 50 % javljene komponente za čelni veter ali najmanj 150 % javljene komponente 

za hrbtni veter. 
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OPS 1.535 

Višina leta nad ovirami pri vzletu – Večmotorna letala 

(a) Operator zagotovi, da je vzletna pot leta letal z dvema ali več motorji, določena v skladu s tem 

pododstavkom, oddaljena od vseh ovir v vertikalni smeri najmanj 50 ft ali v horizontalni 

najmanj 90 m plus 0,125 x D, pri čemer je D horizontalna razdalja, ki jo prepotuje letalo od 

konca razpoložljive vzletne razdalje ali konca vzletne razdalje, če je zavoj predviden pred 

koncem razpoložljive vzletne razdalje, razen kot je predvideno v pododstavkih (b) in (c) 

spodaj. Za letala z razponom kril manj kot 60 m se lahko uporabi horizontalna površina brez 

ovir, ki obsega polovico razpona kril letala plus 60 m plus 0,125 x D. Pri dokazovanju 

skladnosti s tem pododstavkom je treba predpostavljati, da: 

(1) se vzletna pot leta začne na višini 50 ft nad površino na koncu vzletne razdalje v skladu 

z OPS 1.530 (b) in konča na višini 1500 ft nad površino; 

(2) da se letalo ne nagne, preden ne doseže višine 50 ft nad površino in da nato kot nagiba 

ne preseže 15 stopinj; 

(3) da pride do okvare ključnega motorja na tisti točki vzletne poti leta z vsemi delujočimi 

motorji, ko se predvidoma izgubi vizualna referenca, potrebna za izogibanje oviram; 
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(4) da je gradient vzletne poti leta od 50 ft do domnevne okvare motorja enak povprečnemu 

gradientu pri vseh delujočih motorjih med vzpenjanjem in prehodom v konfiguracijo za 

zračno pot, pomnoženim s faktorjem 0,77, in 

(5) da je gradient vzletne poti leta od višine, dosežene v skladu s predhodnim 

pododstavkom (4), do konca vzletne poti leta enak gradientu vzpenjanja na zračno pot z 

enim nedelujočim motorjem iz letalskega priročnika letala. 

(b) Pri dokazovanju skladnosti s predhodnim pododstavkom (a) za tiste primere, ko načrtovana 

pot leta ne zahteva sprememb rut za več kot 15°, operatorju ni treba upoštevati tistih ovir, ki 

so lateralno oddaljene za več kot: 

(1) 300 m, če let poteka v razmerah, ki dopuščajo vizualno vodenje po smeri, ali če so na 

voljo navigacijski pripomočki, ki omogočajo, da pilot ohrani načrtovano pot leta z 

enako točnostjo (glej Dodatek 1 k OPS 1.535(b)(1) in (c)(1)), ali 

(2) 600 m za lete v vseh drugih razmerah. 
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(c) Pri dokazovanju skladnosti s predhodnim pododstavkom (a) za tiste primere, ko izbrana pot 

leta zahteva več kot 15-stopinjske spremembe rute, operatorju ni treba upoštevati tistih ovir, 

ki so lateralno oddaljene za več kot: 

(1) 600 m pri letih v pogojih, ki dopuščajo navigacijo vizualnega vodenja po smeri (glej 

Dodatek 1 k OPS 1.535(b)(1) in (c)(1)); 

(2) 900 m za lete v vseh drugih pogojih. 

(d) Pri dokazovanju skladnosti s predhodnimi pododstavki (a), (b) in (c) mora operator upoštevati 

naslednje: 

(1) maso letala na začetku vzletnega zaleta; 

(2) tlačno višino na letališču; 

(3) temperaturo okolja na letališču; in 

(4) največ 50 % javljene komponente za čelni veter ali najmanj 150 % javljene komponente 

za hrbtni veter. 



 
13376/1/05 REV 1  jb 189 
PRILOGA DG C III   SL 

OPS 1.540 

Na zračni poti – Večmotorna letala 

(a) Operator zagotovi, da je letalo v meteoroloških pogojih, ki se pričakujejo za let, in pri okvari 

enega motorja, pri čemer drugi motorji delujejo z navedeno največjo neprekinjeno močjo, 

zmožno nadaljevati let na ustreznih najmanjših višinah za varen let iz operativnega priročnika 

ali nad njimi do točke 1000 ft nad letališčem, na katerem se lahko izpolnijo zahteve glede 

zmogljivosti. 

(b) Pri dokazovanju skladnosti s predhodnim pododstavkom (a): 

(1) se za letalo ne sme predpostavljati, da bo letelo na višini, ki presega višino, na kateri 

znaša hitrost vzpenjanja 300 ft na minuto, ko vsi motorji delujejo z največjo navedeno 

neprekinjeno močjo, in 

(2) domnevni gradient na zračni poti, ko en motor ne deluje, mora ustrezati bruto gradientu 

spuščanja ali vzpenjanja, kot je ustrezno, ki se poveča z gradientom 0,5 % oziroma 

zmanjša z gradientom 0,5 %. 
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OPS 1.542 

Na zračni poti – Enomotorna letala 

(a) Operator zagotovi, da je letalo v meteoroloških pogojih, ki se pričakujejo za let, in pri okvari 

motorja zmožno doseči kraj, kjer se lahko izvede varen pristanek v sili. Za kopenska letala se 

zahteva kraj na kopnem, razen če Organ ne odobri drugače. 

(b) Pri dokazovanju skladnosti s predhodnim pododstavkom (a): 

(1) se za letalo ne sme predpostavljati, da bo letelo z motorjem, ki bo deloval z največjo 

navedeno neprekinjeno močjo, na višini, ki presega višino, na kateri znaša hitrost 

vzpenjanja 300 ft na minuto, in 

(2) predvideni gradient na zračni poti mora ustrezati bruto gradientu spuščanja, povečanim 

za gradient 0,5 %. 

OPS 1.545 

Pristanek – Namembna in nadomestna letališča 

Operator zagotovi, da pristajalna masa letala, določena v skladu z OPS 1.475(a) ne presega največje 

pristajalne mase, določene za nadmorsko višino in temperaturo okolja, ki se pričakuje ob 

predvidenem času pristanka na namembnem in nadomestnem letališču. 
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OPS 1.550 

Pristanek – Suha vzletno-pristajalna steza 

(a) Operator zagotovi, da pristajalna masa letala, določena v skladu z OPS 1.475(a), za 

predvideni čas pristanka omogoča pristanek s popolnim zaustavljanjem z višine 50 ft nad 

pragom v okviru 70 % razpoložljive pristajalne razdalje na namembnem letališču in na 

katerem koli nadomestnem letališču. 

(1) Organ lahko odobri uporabo podatkov o pristajalnih razdaljah, faktoriziranih v skladu s 

tem pododstavkom, če znaša višina zaslona manj kot 50 ft, vendar ne manj kot 35 ft 

(glej Dodatek 1 k OPS 1.550 (a)); 

(2) Organ lahko odobri operacije s kratkimi pristanki v skladu z merili iz Dodatka 2 k OPS 

1.550 (a). 

(b) Pri dokazovanju skladnosti s predhodnim pododstavkom (a), operator upošteva naslednje: 

(1) nadmorsko višino letališča; 

(2) največ 50 % komponente za čelni veter ali najmanj 150 % komponente za hrbtni veter; 
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(3) stanje na površini vzletno-pristajalne steze in vrsto njene površine; in 

(4) nagib vzletno-pristajalne steze v smeri pristanka; 

(c) Da se letalo odpošlje v skladu s predhodnim pododstavkom (a), je treba predpostaviti, da 

(1) bo letalo pristalo na najugodnejši vzletno-pristajalni stezi v brezvetrju in 

(2) da bo letalo pristalo na vzletno-pristajalni stezi, ki mu bo najverjetneje dodeljena ob 

upoštevanju verjetne hitrosti in smeri vetra ter značilnosti v zvezi z njegovim 

upravljanjem na tleh ter ob upoštevanju drugih pogojev, kot so pripomočki za 

pristajanje in teren. 

(d) Če operator za namembno letališče ne more izpolniti predpostavke iz predhodnega 

pododstavka (c)(2), se letalo lahko odpošlje, če se določi nadomestno letališče, ki omogoči 

upoštevanje predhodnih pododstavkov (a), (b) in (c) v celoti. 

OPS 1.555 

Pristanek – Mokre in kontaminirane vzletno-pristajalne steze 

(a) Če ustrezna vremenska poročila ali napovedi ali njihova kombinacija kažejo, da bo vzletno-

pristajalna steza ob predvidenem času prihoda lahko mokra, operator zagotovi, da je 

razpoložljiva pristajalna razdalja enaka ali večja od zahtevane pristajalne razdalje, določene v 

skladu z OPS 1.515, pomnožene s faktorjem 1,15. 
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(b) Če ustrezna vremenska poročila ali napovedi ali njihova kombinacija kažejo, da bo lahko 

vzletno-pristajalna steza ob predvidenem času prihoda kontaminirana, pristajalna razdalja, 

določena na podlagi podatkov, sprejemljivih za Organ za takšne pogoje, ne presega 

razpoložljive pristajalne razdalje. 

(c) Na mokri vzletno-pristajalni stezi se lahko uporabi pristajalna razdalja, ki je krajša od 

zahtevane v predhodnem pododstavku (a), vendar ne sme biti krajša od zahtevane v OPS 

1.515(a), če letalski priročnik letala vključuje posebne dodatne informacije o pristajalnih 

razdaljah na mokrih vzletno-pristajalnih stezah. 

Dodatek 1 k OPS 1.525(b) 

Splošno – Vzpenjanje pri vzletu in pristanku 

(Zahteve iz tega dodatka temeljijo na JAR–23.63(c)(1) in JAR–23.63(c)(2), ki veljata od 11. marca 

1994) 

(a) Vzpenjanje pri vzletu 

(1) Delujejo vsi motorji 

(i) Enakomeren gradient vzpenjanja po vzletu mora biti vsaj 4 odstoten: 

(A) z vzletno močjo vsakega motorjev; 
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(B) z izvlečenim podvozjem letala, razen če se podvozje letala lahko uvleče v 

največ 7 sekundah, se lahko predpostavi, da ni izvlečeno; 

(C) z zakrilci v položaju (položajih) za vzlet in 

(D) s hitrostjo vzpenjanja, ki ni manjša od večje izmed 1,1 VMC in 1,2 VS1. 

(2) En motor ne deluje 

(i) Enakomerni gradient vzpenjanja na višini 400 ft nad vzletno površino mora biti 

izmerljivo pozitiven, ko: 

(A) ključni motor ne deluje in je njegov propeler v položaju, ko ima najmanjši 

upor; 

(B) drugi motor deluje z vzletno močjo; 

(C) podvozje letala je uvlečeno; 

(D) z zakrilci v položaju (položajih) za vzlet in 

(E) hitrost vzpenjanja je enaka hitrosti, doseženi na 50 ft. 
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(ii) Enakomerni gradient vzpenjanja na višini 1500 ft nad vzletno površino ne sme biti 

manj kot 0,75 %, ko: 

(A) ključni motor ne deluje in je njegov propeler v položaju, ko ima najmanjši 

upor; 

(B) preostali motor ne presega največje stalne moči; 

(C) podvozje letala je uvlečeno; 

(D) zakrilca so uvlečena in 

(E) hitrost vzpenjanja znaša najmanj 1,2 VS1. 

(b) Vzpenjanje pri pristanku 

(1) Delujejo vsi motorji 

(i) Enakomerni gradient vzpenjanja mora biti vsaj 2,5 % z: 

(A) močjo ali potiskom, ki nista večja od tistih, ki sta na voljo 8 sekund po 

začetku premikanja ročic za plin iz položaja za najmanjši prosti tek; 
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(B) podvozje letala je izvlečeno; 

(C) zakrilca so v položaju za pristanek in 

(D) hitrost vzpenjanja je enaka VREF. 

(2) En motor ne deluje 

(i) Enakomerni gradient vzpenjanja na višini 1500 ft nad pristajalno površino ne sme 

biti manjši kot 0,75 %, ko: 

(A) ključni motor ne deluje in je njegov propeler v položaju, ko ima najmanjši 

upor; 

(B) delovanje drugega motorja ne presega največje stalne moči; 

(C) podvozje letala je uvlečeno; 

(D) zakrilca so uvlečena in 

(E) hitrost vzpenjanja znaša najmanj 1,2 VS1. 
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Dodatek 1 k OPS 1.535(b)(1) in (c)(1) 

Vzletna pot leta – Navigacija z vizualnim vodenjem po smeri 

Da se omogoči navigacija z vizualnim vodenjem po smeri, mora operator zagotoviti, da so 

vremenski pogoji, ki prevladujejo med operacijo, vključno z bazo oblakov in vidljivostjo, takšne, da 

se ovire in/ali referenčne točke na zemlji lahko vidijo in prepoznajo. V operativnem priročniku je 

treba za zadevno letališče oziroma letališča navesti minimalne vremenske pogoje, ki letalski 

posadki omogočajo neprekinjeno določanje in ohranjanje pravilne poti leta ob upoštevanju 

referenčnih točk na zemlji, da se tako zagotovi varno višino leta nad ovirami in terenom, kot sledi: 

(a) postopek mora biti točno določen ob upoštevanju referenčnih točk na zemlji, da se predvidena 

ruta leta lahko analizira glede zahtevane višine leta nad ovirami; 

(b) postopek mora biti določen v okviru zmogljivosti letališča, ob upoštevanju hitrosti vožnje v 

smeri naprej, kota nagiba in učinkov vetra; 

(c) posadki je treba za uporabo zagotoviti pisni in/ali slikovni opis postopka in 

(d) treba je navesti omejevalne okoljske pogoje (npr. veter, oblaki, vidljivost, dan/noč, 

osvetljenost okolice, osvetljenost ovir). 
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Dodatek 1 k OPS 1.550(a) 

Postopki strmega prileta 

(a) Organ lahko odobri uporabo postopkov strmega prileta, za katere se uporabijo 4,5-stopinjski 

ali večji koti drsne strmine, pri čemer je zaslon na višini pod 50 ft, vendar ne pod 35 ft, če so 

izpolnjena naslednja merila: 

(1) v letalskem priročniku letala morajo biti navedeni največji dovoljeni kot drsne strmine, 

vse druge omejitve, običajni in neobičajni postopki ter postopki v sili za strm prilet ter 

spremenjeni podatki o dolžini letališča, če se uporabijo merila za strm prilet; 

(2) na vsakem letališču, na katerem se predvideva izvajanje postopkov strmega prileta, 

mora biti na voljo ustrezen referenčni sistem za prikaz drsne poti, ki vključuje vsaj 

sistem za vizualni prikaz drsne poti, in 

(3) za vsako vzletno-pristajalno stezo, ki se bo predvidoma uporabljala za strme prilete, je 

treba določiti in odobriti vremenske minimume. Treba je upoštevati naslednje: 

(i) stanje ovir; 

(ii) vrsto referenčnega sistema za prikaz drsne poti in vodenje po vzletno-pristajalni 

stezi, kot so vizualni pripomočki, MLS, 3D–NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB; 

(iii) najmanjšo vizualno referenco, ki se zahteva na DH in MDA; 
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(iv) razpoložljivo opremo na letalu; 

(v) pilotovo usposobljenost in posebno seznanitev z letališčem; 

(vi) omejitve in postopke iz letalskega priročnika letala in 

(vii) merila za neuspeli prilet. 

Dodatek 2 k OPS 1. 550(a) 

Operacije s kratkimi pristanki 

(a) Za namene OPS 1.550(a)(2) lahko razdaljo, uporabljeno pri izračunu dovoljene pristajalne 

mase, sestavljata uporabna dolžina deklariranega varnega območja in deklarirana 

razpoložljiva pristajalna razdalja. Organ lahko takšne operacije odobri v skladu z naslednjimi 

merili: 

(1) uporabo deklariranega varnega območja mora odobriti letališki organ; 

(2) na deklariranem varnem območju ne sme biti ovir ali depresije, ki bi ogrožala letalo pri 

prezgodnem pristanku, na deklariranem varnem območju pa med uporabo vzletno-

pristajalne steze za operacije s kratkimi pristanki tudi niso dovoljeni mobilni predmeti; 
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(3) nagib deklariranega varnega območja v smeri pristanka ne sme presegati 5 % nagiba 

navzgor in 2 % nagiba navzdol; 

(4) uporabna dolžina deklariranega varnega območja v skladu z določbami iz tega dodatka 

ne presega 90 metrov; 

(5) širina deklariranega varnega območja ne sme biti manjša od dvakratne širine vzletno-

pristajalne steze, osredotočene na podaljšano srednjo črto vzletno-pristajalne steze; 

(6) predpostavi se, da znaša višina prečkanja nad začetkom uporabne dolžine deklariranega 

varnega območja najmanj 50 ft. 

(7) Pri tej operaciji za deklarirano varno območje ni treba uporabiti zahteve za nosilnost iz 

OPS 1.480(a)(5). 

(8) Za vsako vzletno-pristajalno stezo, predvideno za tovrstno uporabo, je treba navesti in 

odobriti vremenske minimume, ki ne smejo biti manjši od večjih izmed minimumov za 

VFR ali nenatančni prilet; 

(9) treba je navesti zahteve za pilota (glej OPS 1.975(a); 

(10) Organ lahko uvede takšne dodatne pogoje, ki so potrebni za varno operacijo, pri čemer 

upošteva značilnosti tipa letala, navigacijske pripomočke za prilet in razmisleke o 

neuspelem priletu/zaustavljenem pristanku. 
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PODDEL I 

ZMOGLJIVOSTI RAZREDA C 

OPS 1.560 

Splošno 

Operator zagotovi, da se za določitev skladnosti z zahtevami iz tega poddela odobreni podatki o 

zmogljivosti iz letalskega priročnika letala po potrebi dopolnijo z drugimi podatki, sprejemljivimi 

za Organ, če so odobreni podatki o zmogljivosti iz letalskega priročnika letala nezadostni. 

OPS 1.565 

Vzlet 

(a) Operator zagotovi, da vzletna masa ne presega največje vzletne mase, navedene v letalskem 

priročniku letala za tlačno višino in temperaturo okolja na letališču, na katerem naj bi vzlet 

potekal. 

(b) Operator zagotovi, da za letala, ki imajo v svojih letalskih priročnikih navedene podatke o 

dolžini vzletnega področja, ki ne upoštevajo okvare motorja, razdalja od začetka vzletnega 

zaleta, ki jo potrebuje letalo, da doseže višino 50 ft nad površino pri največji navedeni vzletni 

moči vseh motorjev, pomnožena s faktorjem: 

(1) 1,33 za dvomotorna letala ali  
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(2) 1,25 za trimotorna letala ali 

(3) 1,18 za štirimotorna letala, 

ne presega razpoložljivega vzletnega zaleta na predvidenem letališču za vzlet. 

(c) Operator zagotovi, da se za letala, ki imajo v svojih letalskih priročnikih letala navedene 

podatke o dolžini vzletnega področja, ki upoštevajo okvaro motorja, v skladu s 

specifikacijami iz letalskega priročnika letala izpolnijo naslednje zahteve: 

(1) razdalja pospeševanja in zaustavljanja ne sme presegati razpoložljive razdalje 

pospeševanja in zaustavljanja; 

(2) vzletna razdalja ne sme presegati razpoložljive vzletne razdalje, pri čemer razdalja 

čistine ne sme presegati polovice razpoložljivega vzletnega zaleta; 

(3) vzletni zalet ne sme presegati razpoložljivega vzletnega zaleta; 

(4) skladnost s tem odstavkom je treba dokazati z uporabo enotne vrednosti V1 za 

zaustavljeni in neprekinjeni vzlet in 

(5) na mokri ali kontaminirani vzletno-pristajalni stezi vzletna masa ne sme presegati mase, 

dovoljene za vzlet na suhi vzletno-pristajalni stezi pri enakih pogojih. 
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(d) Pri dokazovanju skladnosti s predhodnima pododstavkoma (b) in (c) mora operator upoštevati 

naslednje: 

(1) tlačno višino na letališču; 

(2) temperaturo okolja na letališču; 

(3) stanje na površini vzletno-pristajalne steze in vrsto njene površine; 

(4) nagib vzletno-pristajalne steze v smeri vzleta; 

(5) največ 50 % javljene komponente za čelni veter ali najmanj 150 % javljene komponente 

za hrbtni veter in 

(6) izgubo dolžine, če obstaja, vzletno-pristajalne steze zaradi poravnave letala pred 

vzletom. 

OPS 1.570 

Višina leta nad ovirami pri vzletu 

(a) Operator zagotovi, da je vzletna pot leta pri enem nedelujočem motorju oddaljena od vseh 

ovir v vertikalni smeri najmanj 50 ft plus 0,01 x D in v horizontalni smeri najmanj 90 m plus 

0,125 x D, pri čemer je D horizontalna razdalja, ki jo letalo prepotuje od konca razpoložljive 

vzletne razdalje. Za letala z razponom kril manj kot 60 m se lahko uporabi horizontalna 

površina brez ovir, ki obsega polovico razpona kril letala plus 60 m plus 0,125 x D. 
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(b) Vzletna pot leta se mora začeti na višini 50 ft nad površino na koncu vzletne razdalje, ki jo 

zahteva OPS 1.565(b) ali (c), kot je ustrezno, in končati na višini 1500 ft nad površino. 

(c) Pri dokazovanju skladnosti s pododstavkom (a) mora operator upoštevati naslednje: 

(1) maso letala na začetku vzletnega zaleta; 

(2) tlačno višino na letališču; 

(3) temperaturo okolja na letališču; in 

(4) največ 50 % javljene komponente za čelni veter ali najmanj 150 % javljene komponente 

za hrbtni veter. 

(d) Pri dokazovanju skladnosti s predhodnim pododstavkom (a) spremembe rute niso dovoljene 

do tiste točke vzletne poti leta, na kateri se doseže višina 50 ft nad površino. Potem se vse do 

višine 400 ft predpostavlja, da je letalo nagnjeno za največ 15°. Nad 400 ft se lahko načrtujejo 

koti nagiba nad 15°, vendar ne smejo biti večji od 25°. Ustrezno odstopanje je treba sprejeti za 

vpliv kota nagiba na operativne hitrosti in pot leta, vključno s povečanji razdalje zaradi 

povečanih operativnih hitrosti. 
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(e) Pri dokazovanju skladnosti s predhodnim pododstavkom (a) za primere, v katerih se ne 

zahtevajo več kot 15-stopinjske spremembe rute, operatorju ni treba upoštevati tistih ovir, ki 

so lateralno oddaljene za več kot: 

(1) 300 m, če pilot lahko ohrani zahtevano navigacijsko natančnost prek območja z 

upoštevanimi ovirami, ali 

(2) 600 m za lete v vseh drugih pogojih. 

(f) Pri dokazovanju skladnosti s predhodnim pododstavkom (a) za primere, v katerih se zahtevajo 

več kot 15-stopinjske spremembe rute, operatorju ni treba upoštevati tistih ovir, ki so lateralno 

oddaljene za več kot: 

(1) 600 m, če pilot lahko ohrani zahtevano navigacijsko natančnost prek območja z 

upoštevanimi ovirami, ali 

(2) 900 m za lete v vseh drugih pogojih. 

(g) Operator določi postopke za ravnanje v izrednih razmerah, da izpolni zahteve iz OPS 1.570 in 

zagotovi varno zračno pot, ob izogibanju oviram, da omogoči, da letalo izpolni zahteve na 

zračni poti iz OPS 1.580 ali pristane na odhodnem letališču ali na letališču, ki se uporabi 

namesto vzletnega. 
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OPS 1.575 

Na zračni poti – Vsi motorji delujejo 

(a) Operator zagotovi, da je letalo v pričakovanih meteoroloških pogojih za let na kateri koli točki 

svoje zračne poti ali na kateri koli načrtovani preusmeritvi z nje zmožno doseči hitrost 

vzpenjanja najmanj 300 ft na minuto, ko vsi motorji delujejo z največjo navedeno 

neprekinjeno močjo, na: 

(1) najmanjših višinah za varno letenje v vsaki fazi predvidene zračne poti ali pri načrtovani 

preusmeritvi z nje, ki so navedene v operativnem priročniku za letalo ali se izračunajo 

na podlagi informacij iz tega priročnika, in 

(2) na najmanjših višinah, potrebnih za upoštevanje pogojev iz OPS 1.580 in 1.585, kot je 

ustrezno. 

OPS 1.580 

Na zračni poti – En motor ne deluje 

(a) Operator zagotovi, da je letalo v predvidenih vremenskih pogojih za let pri okvari katerega 

koli motorja na kateri koli točki svoje zračne poti ali pri načrtovani preusmeritvi z nje, pri tem 

ko drug motor ali drugi motorji delujejo z največjo navedeno neprekinjeno močjo, zmožno let 

nadaljevati s potovalne višine do letališča, na katerem lahko pristane v skladu z OPS 1.595 ali 

OPS 1.600, kot je ustrezno, pri čemer ne bo ovir v okviru 9,3 km (5 nm) na obeh straneh 

izbrane rute pri vertikalnem intervalu najmanj: 

(1) 1000 ft, če je hitrost vzpenjanja ničta ali večja, ali 
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(2) 2000 ft, če je hitrost vzpenjanja manj kot nič. 

(b) Pot leta mora imeti pozitiven nagib na višini 450 m (1500 ft) nad letališčem, na katerem se 

predvideva pristanek po okvari motorja. 

(c) Za namene tega pododstavka se za razpoložljivo hitrost vzpenjanja letala vzame hitrost, ki je 

za 150 ft na minuto manjša od navedene bruto hitrosti vzpenjanja. 

(d) Pri dokazovanju skladnosti s tem odstavkom mora operator povečati zgornje meje širine iz 

predhodnega pododstavka (a) na 18,5 km (10 nm), če navigacijska natančnost ne izpolnjuje 

95 % omejitvene stopnje. 

(e) Izpuščanje goriva v zraku je dovoljeno v obsegu, ki je v skladu z zahtevo, da se mora letališče 

doseči z zahtevano rezervo goriva, če se uporabi varnostni postopek. 

OPS 1.585 

Na zračni poti – Letala s tremi ali več motorji, pri čemer dva ne delujeta 

(a) Operator zagotovi, da letalo s tremi ali več motorji na nobeni točki izbrane rute letenja pri 

potovalni hitrosti za veliki dolet z vsemi delujočimi motorji pri standardni temperaturi v 

brezvetrju ni več kot 90 minut oddaljeno od letališča z izpolnjenimi zahtevami glede 

zmogljivosti, ki se uporabljajo za predvideno pristajalno maso, razen če ne izpolnjuje zahtev 

iz pododstavkov (b) do (e) spodaj. 
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(b) Navedena pot leta pri dveh nedelujočih motorjih mora letalu v pričakovanih meteoroloških 

pogojih omogočiti nadaljevanje leta v območju, ki je brez ovir v okviru 9,3 km (5 nm) na 

obeh straneh izbrane rute pri vertikalnem intervalu vsaj 2000 ft, do letališča z izpolnjenimi 

zahtevami glede zmogljivosti, ki se uporabljajo za predvideno pristajalno maso. 

(c) Predpostavlja se, da se bosta dva motorja pokvarila na najbolj kritični točki tistega dela zračne 

poti, na katerem je letalo pri potovalni hitrosti za veliki dolet z vsemi delujočimi motorji in pri 

standardni temperaturi v brezvetrju več kot 90 minut oddaljeno od letališča z izpolnjenimi 

zahtevami glede zmogljivosti, ki se uporabljajo za predvideno pristajalno maso. 

(d) Predvidena masa letala na točki, kjer se predpostavlja okvara dveh motorjev, ne sme biti 

manjša od mase, ki vključuje dovolj goriva za nadaljevanje leta do predvidenega letališča za 

pristanek, kamor letalo prispe vsaj 450 m (1500 ft) neposredno nad pristajalnim območjem ter 

nato 15 minut leti vzporedno z zemljo. 

(e) Za namen tega pododstavka se za razpoložljivo hitrost spuščanja letala vzame hitrost, ki je za 

150 ft na minuto manjša od navedene. 

(f) Pri dokazovanju skladnosti s tem odstavkom mora operator povečati zgornje meje širine iz 

predhodnega pododstavka (a) na 18,5 km (10 nm), če navigacijska natančnost ne izpolnjuje 

95 % omejitvene stopnje. 

(g) Izpuščanje goriva v zraku je dovoljeno v obsegu, ki je v skladu z zahtevo, da se mora letališče 

doseči z zahtevano rezervo goriva, če se uporabi varnostni postopek. 
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OPS 1.590 

Pristanek – Namembna in nadomestna letališča 

Operator zagotovi, da pristajalna masa letala, določena v skladu z OPS 1.475(a), ne presega 

največje pristajalne mase iz letalskega priročnika letala za nadmorsko višino in, če je upoštevana v 

letalskem priročniku letala, temperaturo okolja, ki se pričakuje ob predvidenem času pristanka na 

namembnem in nadomestnem letališču. 

OPS 1.595 

Pristanek – Suhe vzletno-pristajalne steze 

(a) Operator zagotovi, da pristajalna masa letala, določena v skladu z OPS 1.475(a) za predvideni 

čas pristanka omogoči pristanek s popolnim zaustavljanjem z višine 50 ft nad pragom v 

okviru 70 % razpoložljive pristajalne razdalje na namembnem letališču in katerem koli 

nadomestnem letališču. 

(b) Pri dokazovanju skladnosti s predhodnim pododstavkom (a) mora operator upoštevati 

naslednje: 

(1) nadmorsko višino letališča; 

(2) največ 50 % komponente za čelni veter ali najmanj 150 % komponente za hrbtni veter; 

(3) vrsto površine vzletno-pristajalne steze in 
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(4) nagib vzletno-pristajalne steze v smeri pristanka. 

(c) Da se letalo odpošlje v skladu s predhodnim pododstavkom (a), je treba predpostaviti, da 

(1) bo letalo pristalo na najugodnejši vzletno-pristajalni stezi v brezvetrju in 

(2) da bo letalo pristalo na vzletno-pristajalni stezi, ki mu bo najverjetneje dodeljena ob 

upoštevanju verjetne hitrosti in smeri vetra ter značilnosti v zvezi z njegovim 

upravljanjem na tleh ter ob upoštevanju drugih pogojev, kot so pripomočki za 

pristajanje in teren. 

(d) Če operator za namembno letališče ne more izpolniti predpostavke iz predhodnega 

pododstavka (c)(2), se letalo lahko odpošlje, če je določeno nadomestno letališče, ki omogoča 

upoštevanje pododstavkov (a), (b) in (c) v celoti. 

OPS 1.600 

Pristanek – Mokre in kontaminirane vzletno-pristajalne steze 

(a) Če ustrezna vremenska poročila ali napovedi ali njihova kombinacija kažejo, da bo lahko 

vzletno-pristajalna steza ob predvidenem času prihoda mokra, operator zagotovi, da je 

razpoložljiva pristajalna razdalja enaka ali večja od zahtevane pristajalne razdalje, določene v 

skladu z OPS 1.595, pomnožene s faktorjem 1,15. 

(b) Če ustrezna vremenska poročila ali napovedi ali njihova kombinacija kažejo, da bo lahko 

vzletno-pristajalna steza ob predvidenem času prihoda kontaminirana, pristajalna razdalja, 

določena na podlagi podatkov, sprejemljivih za Organ za takšne pogoje, ne presega 

razpoložljive pristajalne razdalje. 
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PODDEL J 

MASA IN RAVNOTEŽJE 

OPS 1.605 

Splošno 

(Glej Dodatek 1 k OPS 1.605) 

(a) Operator zagotovi, da so v kateri koli fazi operacije obremenitev, masa in masno središče 

letala v skladu z omejitvami iz odobrenega letalskega priročnika letala ali iz operativnega 

priročnika, če je bolj omejevalen. 

(b) Operator mora določiti maso in masno središče vsakega letala z dejanskim tehtanjem pred 

začetkom njegove uporabe in nato vsaka štiri leta, če se uporabljajo individualne mase letal, 

in vsakih devet let, če se uporabljajo mase flot. Treba je upoštevati in ustrezno dokumentirati 

skupne učinke predelav in popravil na maso in ravnotežje. Poleg tega je treba letala ponovno 

stehtati, če ni točno znan učinek predelav na maso in ravnotežje. 

(c) Operator mora s tehtanjem ali na podlagi standardnih mas določiti maso vseh operativnih 

delov in članov posadke, vključeno v suho operativno maso letala. Treba je določiti vpliv 

njihovega položaja na masno središče letala. 

(d) Operator mora ugotoviti maso prometnega tovora, vključno z balastom, z dejanskim 

tehtanjem ali jo določiti v skladu s standardnimi masami potnikov in prtljage iz OPS 1.620. 
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(e) Operator mora določiti maso napolnjenega goriva na podlagi dejanske gostote, če ta ni znana, 

pa na podlagi gostote, ki se izračuna po postopku iz operativnega priročnika. 

 

OPS 1.607 

Izrazje 

(a) Suha operativna masa. Skupna masa letala, pripravljenega za določeno vrsto operacije, brez 

uporabnega goriva in prometnega tovora. Ta masa vključuje na primer naslednje: 

(1) posadko in prtljago posadke; 

(2) oskrbo potnikov s hrano in pijačo in snemljivo opremo za oskrbo potnikov in  

(3) pitno vodo in kemikalije za stranišča. 

 

(b) Največja masa letala brez goriva. Največja dovoljena masa letala brez uporabnega goriva. 

Maso goriva v določenih rezervoarjih je treba vključiti v maso brez goriva, če je to izrecno 

navedeno v omejitvah iz letalskega priročnika letala. 

(c) Največja konstrukcijska pristajalna masa. Največja dovoljena skupna masa letala pri 

pristajanju v običajnih okoliščinah. 

(d) Največja konstrukcijska vzletna masa. Največja dovoljena skupna masa letala na začetku 

vzletnega zaleta. 
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(e) Razvrstitev potnikov. 

(1) Odrasli, moški in ženske, so opredeljeni kot osebe, stare 12 let in več. 

(2) Otroci so opredeljeni kot osebe, stare dve leti ali več, vendar manj kot 12 let. 

(3) Dojenčki so opredeljeni kot osebe, stare manj kot dve leti. 

(f) Prometni tovor. Skupna masa potnikov, prtljage in tovora, vključno z vsem neplačanim 

tovorom. 

 

OPS 1.610 

Nakladanje, masa in ravnotežje 

Operator v operativnem priročniku navede načela in postopke, ki se nanašajo na nakladanje ter 

sistem mase in ravnotežja, ki izpolnjuje zahteve iz OPS 1.605. Ta sistem mora zajemati vse vrste 

predvidenih operacij. 

 

OPS 1.615 

Masne vrednosti za posadko 

(a) Pri določitvi suhe operativne mase uporabi operator naslednje masne vrednosti: 

(1) dejanske mase, vključno z vso prtljago posadke; ali 
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(2) standardne mase, vključno z ročno prtljago, ki znašajo 85 kg za člane letalske posadke 

in 75 kg za člane kabinskega osebja; ali 

(3) druge standardne mase, sprejemljive za Organ. 

(b) Operator mora popraviti vrednost suhe operativne mase, da se upošteva vsa dodatna prtljaga. 

Mesto nahajanja te dodatne prtljage je treba upoštevati pri določitvi masnega središča letala. 

 

OPS 1.620 

Masne vrednosti za potnike in prtljago 

(a) Operator izračuna maso potnikov in prijavljene prtljage na podlagi dejansko stehtane mase 

posameznih oseb in dejansko stehtane mase prtljage ali na podlagi standardnih masnih 

vrednosti iz tabel 1 do 3 spodaj, razen če je število razpoložljivih potniških sedežev manjše od 

10. V teh primerih je treba maso potnikov določiti na podlagi ustne izjave posameznih 

potnikov ali izjave v njihovem imenu, ki se ji prišteje vnaprej določena konstanta zaradi 

upoštevanja ročne prtljage in obleke. (Postopek, ki določa, kdaj izbrati dejanske in kdaj 

standardne mase, in postopek, ki se uporabi pri ustnih izjavah, morata biti vključena v 

operativni priročnik.) 

(b) Če se dejanska masa določi s tehtanjem, mora operator zagotoviti, da se vključijo tudi osebni 

predmeti in ročna prtljaga potnikov. Takšno tehtanje je treba opraviti neposredno pred 

vkrcanjem v neposredni bližini. 
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(c) Če se masa potnikov določi na podlagi standardnih masnih vrednosti, je treba uporabiti 

standardne masne vrednosti iz tabel 1 in 2 spodaj. Standardne mase vključujejo ročno prtljago 

in maso vseh dojenčkov, mlajših od dveh let, ki potujejo z odraslo osebo na istem potniškem 

sedežu. Dojenčki, ki sedijo na svojem potniškem sedežu, se morajo za namene tega 

pododstavka šteti za otroke. 

(d) Masne vrednosti za potnike – 20 sedežev ali več 

(1) Če znaša skupno število razpoložljivih potniških sedežev na letalu 20 ali več, se 

uporabijo standardne mase moških in žensk iz tabele 1. Če znaša skupno število 

razpoložljivih potniških sedežev 30 ali več, se lahko kot druga možnost uporabijo 

masne vrednosti za “vse odrasle” iz tabele 1. 

(2) Za namene tabele 1 pomeni počitniški čarterski let čarterski let, ki je predviden 

izključno kot sestavni del počitniškega potovalnega paketa. Masne vrednosti za 

počitniški čarterski let se uporabijo, če se največ 5 % potniških sedežev, vgrajenih v 

letalo, uporabi za neplačan prevoz določenih skupin potnikov. 

Tabela 1 

20 in več Potniški sedeži: 
Moški 
Ženske 

30 in več 
Vsi odrasli 

Vsi leti, razen počitniških 
čarterskih 

88 kg 70 kg 84 kg 

Počitniški čarterski leti 83 kg 69 kg 76 kg 
Otroci 35 kg 35 kg 35 kg 
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(e) Masne vrednosti za potnike – 19 sedežev ali manj. 

(1) Če znaša skupno število razpoložljivih potniških sedežev na letalu 19 ali manj, se 

uporabijo standardne mase iz tabele 2. 

(2) Na letih, na katerih se ročna prtljaga ne prevaža v potniški kabini ali na katerih se ročna 

prtljaga upošteva ločeno, se lahko od zgoraj navedenih mas za moške in ženske odšteje 

6 kg. Predmeti, kot so plašč, dežnik, manjša ročna torbica ali denarnica, gradivo za 

branje ali manjši fotoaparat, se za namene tega pododstavka ne štejejo za ročno prtljago. 

Tabela 2 

Potniški sedeži 1 - 5 6 - 9 10 - 19

Moški 104 kg 96 kg 92 kg 

Ženske 86 kg 78 kg 74 kg 

Otroci 35 kg 35 kg 35 kg 

 

(f) Masne vrednosti za prtljago 

(1) Če znaša skupno število razpoložljivih potniških sedežev na letalu 20 ali manj, se za 

vsak kos prijavljene prtljage uporabijo standardne masne vrednosti iz tabele 3. Za letala 

z 19 potniškimi sedeži ali manj je treba uporabiti dejansko maso prijavljene prtljage, ki 

se določi s tehtanjem. 
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(2) Za namene tabele 3: 

(i) notranji let pomeni let, pri katerem sta izvorno in namembno letališče znotraj meja 

ene države; 

(ii) leti v evropski regiji pomeni lete, ki niso notranji leti, pri katerih sta izvorno in 

namembno letališče znotraj območja, določenega v Dodatku 1 k OPS 1.620 (f), in 

(iii) medcelinski let, ki ni let znotraj evropske regije, pomeni let, pri katerem sta 

izvorno in namembno letališče na različnih celinah. 

Tabela 3 

20 ali več sedežev 

Vrsta leta Standardna masa 

prtljage 

Notranji 11 kg 

Znotraj evropskega prostora 13 kg 

Medcelinski 15 kg 

Vsi drugi 13 kg 
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(g) Če želi operator uporabiti standardne masne vrednosti, ki niso zajete v tabelah 1 do 3 zgoraj, 

mora obvestiti Organ o svojih razlogih in predhodno pridobiti njegovo dovoljenje. Za 

pridobitev dovoljenja mora predložiti tudi podroben načrt sistematičnega tehtanja in uporabiti 

postopek statistične analize iz Dodatka 1 k OPS 1.620 (g). Potem ko Organ preveri in potrdi 

rezultate sistematičnega tehtanja, lahko operator začne uporabljati popravljene standardne 

masne vrednosti. Popravljene standardne masne vrednosti se lahko uporabljajo samo v 

okoliščinah, ki so enake okoliščinam, v katerih je potekalo sistematično tehtanje. Če 

popravljene standardne mase presegajo mase iz tabel 1 do 3, je treba uporabljati te višje 

vrednosti. 

(h) Za vsak let, ki je opredeljen kot let, na katerem se prevaža veliko potnikov, katerih mase, 

vključno z ročno prtljago, predvidoma presegajo standardno maso potnikov, mora operator 

določiti dejansko maso teh potnikov s tehtanjem ali prištetjem ustreznega povečanja mase. 

(i) Če se za prijavljeno prtljago uporabijo standardne masne vrednosti in če je veliko potnikov 

prijavilo prtljago, za katero se predvideva, da presega standardno maso prtljage, mora 

operator določiti dejansko maso te prtljage s tehtanjem ali prištetjem ustreznega povečanja 

mase. 

(j) Če se za določitev mase tovora uporabi nestandardni postopek, operator zagotovi, da se vodjo 

zrakoplova o tem obvesti in da se ta postopek navede v dokumentaciji o masi in ravnotežju. 
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OPS 1.625 

Dokumentacija o masi in ravnotežju 

(Glej Dodatek 1 k OPS 1.625) 

(a) Operator pred vsakim letom pripravi dokumentacijo o masi in ravnotežju, v kateri je naveden 

tovor in njegova porazdelitev. Dokumentacija o masi in ravnotežju mora vodji zrakoplova 

omogočiti, da lahko določi, da sta tovor in njegova porazdelitev takšna, da omejitve letala za 

maso in ravnotežje niso presežene. Oseba, ki pripravi dokumentacijo o masi in ravnotežju, 

mora biti imenovana na listini. Oseba, ki nadzira natovarjanje letala, mora s podpisom 

potrditi, da sta tovor in njegova porazdelitev v skladu z dokumentacijo o masi in ravnotežju. 

Ta listina mora biti sprejemljiva za vodjo zrakoplova, kar potrdi s sopodpisom ali na 

enakovreden način. (Glej tudi OPS 1.1055(a)(12)). 

(b) Operator mora določiti postopke za spremembo tovora v zadnjem trenutku. 

(c) Po predhodni odobritvi Organa lahko operator namesto postopkov iz predhodnih odstavkov 

(a) in (b) uporablja druge postopke. 
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Dodatek 1 k OPS 1.605 

Masa in ravnotežje – Splošno 

(Glej OPS 1.605) 

(a) Določitev suhe operativne mase letala 

(1) Tehtanje letala 

(i) Nova letala se običajno stehtajo v tovarni in se lahko dajo v uporabo brez 

ponovnega tehtanja, če so bili zapisi o masi in ravnotežju prilagojeni predelavam 

ali spremembam letala. Letala, ki se prenesejo od enega operatorja z odobrenim 

programom za nadzor mase k drugemu operatorju z odobrenim programom, ni 

treba stehtati, preden jih začne uporabljati operator prejemnik, razen če ni preteklo 

od zadnjega tehtanja že več kot štiri leta. 

(ii) Individualna masa in lega masnega središča (CG) posameznih letal se redno 

ponovno določata. Operator mora določiti najdaljše obdobje med dvema 

tehtanjema, ki mora izpolnjevati zahteve iz OPS 1.605(b). Poleg tega se masa in 

CG vsakega letala ponovno določita s: 

(A) tehtanjem ali 

(B) izračunom, če operator lahko zagotovi potrebno utemeljitev, da dokaže 

veljavnost izbranega izračunskega postopka, kadar skupne spremembe suhe 

operativne mase presegajo ± 0,5 % največje pristajalne mase ali skupna 

sprememba lege CG presega 0,5 % srednje aerodinamične tetive. 
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(2) Masa flote in lega CG 

(i) Za floto ali skupino letal istega tipa in konfiguracije se povprečna suha operativna 

masa in lega CG lahko uporabita kot masa in lega CG flote, če suhe operativne 

mase in lege CG posameznih letal izpolnjujejo odstopanja iz pododstavka (ii) 

spodaj. Uporabljajo se tudi merila iz pododstavkov (iii), (iv) in (a)(3) spodaj. 

(ii) Odstopanja 

(A) Če se suha operativna masa stehtanega letala ali izračunana suha operativna 

masa letala iz flote razlikuje za več kot ±0,5% največje konstrukcijske 

pristajalne mase od določene suhe operativne mase flote ali če se lega CG 

razlikuje za več kot ±0,5 % srednje aerodinamične tetive od CG flote, se 

tega letala ne sme vključiti v floto. Lahko se ustanovijo ločene flote, vsaka z 

različno povprečno maso flote. 

(B) Če je masa letala v okviru odstopanja za suho operativno maso flote, lega 

njegovega CG pa zunaj dovoljenega odstopanja za floto, se letalo še vedno 

lahko uporablja na podlagi suhe operativne mase flote, ki se uporablja, 

vendar z individualno lego CG. 
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(C) Če se posamezno letalo v primerjavi z drugimi letali iz flote očitno fizično 

razlikuje (npr. glede kuhinje ali razporeditve sedežev), zaradi česar so 

odstopanja za floto prekoračena, se to letalo lahko zadrži v floti, če se zanj 

uporabijo ustrezni popravki za maso in lego CG. 

(D) Letala, za katera ni bila objavljena srednja aerodinamična tetiva, je treba 

uporabljati na podlagi njihovih individualnih vrednosti za maso in lego CG, 

ali pa jih je treba posebej proučiti in odobriti. 

(iii) Uporaba vrednosti za floto 

(A) Po tehtanju letala ali po spremembi opreme ali konfiguracije letala mora 

operator preveriti, ali zadevno letalo spada v okvir odstopanj iz predhodnega 

pododstavka (2)(ii). 

(B) Letala, ki niso bila stehtana od zadnjega vrednotenja mase flote, se lahko 

zadržijo v floti in uporabljajo na podlagi vrednosti za floto, če se 

individualne vrednosti popravijo z izračunom in ostanejo v okviru 

odstopanj iz predhodnega pododstavka (2)(ii). Če te individualne 

vrednosti niso več v okviru dovoljenih odstopanj, mora operator določiti 

nove vrednosti flote, ki izpolnjujejo pogoje iz predhodnih pododstavkov 

(2)(i) in (2)(ii), ali pa uporabljati letala, ki po svojih individualnih 

vrednostih ne spadajo v okvir omejitev. 
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(C) Preden se letalo doda floti, ki se uporablja na podlagi vrednosti za floto, 

mora operator s tehtanjem ali izračunom preveriti, ali so njegove dejanske 

vrednosti v okviru odstopanj iz predhodnega pododstavka (2)(ii). 

(iv) Da se upošteva predhodni pododstavek (2)(i), je treba vrednosti za floto ažurirati 

vsaj na koncu vsakega ovrednotenja mase flote. 

(3) Število letal, ki jih je treba stehtati za pridobitev vrednosti za floto 

(i) Če je “n” število letal v floti, za katera se uporabljajo vrednosti za floto, mora 

operator med dvema vrednotenjema mase flote stehtati vsaj določeno število letal 

iz spodnje tabele: 

 

Število letal v floti najmanjše 
število tehtanj 

2 ali 3 N 
4 do 9 (n + 3)/2 

10 ali več (n +51)/10 

 

(ii) Pri izbiri letal za tehtanje je treba upoštevati tista letala iz flote, ki najdlje niso bila 

stehtana. 

(iii) Obdobje med dvema vrednotenjema mase flote ne sme biti daljše od 48 mesecev. 
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(4) Postopek tehtanja 

(i) Tehtanje izvede proizvajalec ali odobrena organizacija za vzdrževanje. 

(ii) V skladu z dobrimi praksami je treba upoštevati običajne previdnostne ukrepe, kot 

so: 

(A) preveritev popolnosti letala in opreme; 

(B) ugotovitev, ali so bile tekočine ustrezno upoštevane; 

(C) zagotovitev, da je letalo čisto, in 

(D) zagotovitev, da tehtanje poteka v zaprti zgradbi. 

(iii) Vsa oprema, ki se uporabi pri tehtanju, mora biti ustrezno umerjena, naravnana na 

ničlo in uporabljena v skladu z navodili proizvajalca. Vsako tehtnico mora umeriti 

proizvajalec, državni oddelek za uteži in mere ali ustrezno pooblaščena 

organizacija v dveh letih ali v času, ki ga določi proizvajalec opreme za tehtanje, 

kar je manj. Oprema mora omogočiti natančno določitev mase letala. 

(b) Posebne standardne mase za prometni tovor. operator lahko predloži Organu v odobritev 

poleg standardnih mas za potnike in prijavljeno prtljago tudi standardne mase za druge 

natovorjene predmete. 
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(c) Natovarjanje letala 

(1) Operator mora zagotoviti, da natovarjanje njegovih letal poteka pod nadzorom za to 

usposobljenega osebja. 

(2) Operator mora zagotoviti, da poteka nalaganje tovora v skladu s podatki, uporabljenimi 

pri izračunu mase in ravnotežja letala. 

(3) Operator mora upoštevati dodatne konstrukcijske omejitve, kot so omejitve glede 

trdnosti tal, največja obremenitev na tekoči meter, največja masa na prostor za tovor 

in/ali omejitve največjega števila sedežev. 

(d) Omejitve glede masnega središča. 

(1) Območje delovanja CG. Če se ne uporabi sedežni red in pri izračunu ravnotežja točno 

ne upoštevajo učinki števila potnikov na vrsto sedežev, tovora v posameznih prostorih 

za tovor in goriva v posameznih rezervoarjih, je treba za certificirano območje masnega 

središča uporabiti operativne zgornje meje. Pri ugotavljanju zgornjih meja CG je treba 

upoštevati možna odstopanja od predvidene razporeditve tovora. Če se uporabi 

neobvezni sedežni red, mora operator uvesti postopke, da zagotovi korektivno ukrepanje 

letalske posadke ali kabinskega osebja, če se zasedejo sedeži v izredno dolgi vzdolžni 

vrsti. Zgornje meje CG in s tem povezani operativni postopki, vključno s 

predpostavkami glede razporeditve potnikov po sedežih, morajo biti sprejemljivi za 

Organ. 



 
13376/1/05 REV 1  jb 226 
PRILOGA DG C III   SL 

(2) Masno središče med letom. Poleg upoštevanja predhodnega pododstavka (d)(1) mora 

operator tudi dokazati, da postopki v celoti upoštevajo izredno spreminjanje 

potovalnega CG med letom, ki ga povzročata gibanje potnikov/posadke in 

poraba/prenos goriva.  

 

Dodatek 1 k OPS 1.620(f) 

Opredelitev območja za lete znotraj evropske regije 

Za namene OPS 1.620(f) so leti znotraj evropske regije, razen notranjih letov, leti, ki se izvajajo 

znotraj območja, ki ga omejujejo loksodrome med naslednjimi točkami: 

− N7200 E04500 

− N4000 E04500 

− N3500 E03700 

− N3000 E03700 

− N3000 W00600 

− N2700 W00900 

− N2700 W03000 

− N6700 W03000 
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− N7200 W01000 

− N7200 E04500 

kot je upodobljeno v Prikazu 1 spodaj: 

 

Prikaz 1 

Evropska regija
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Dodatek 1 k OPS 1.620(g) 

Postopki za določitev popravljenih standardnih masnih vrednosti za potnike in prtljago 

(a) Potniki 

(1) Postopek tehtanja vzorcev. Povprečno maso potnikov in njihove ročne prtljage je treba 

določiti s tehtanjem naključno izbranih vzorcev. Izbor naključno izbranih vzorcev mora 

biti po naravi in obsegu reprezentativen glede na število potnikov, ob upoštevanju vrste 

operacije, pogostnosti letov na različnih zračnih poteh, prihodnih/odhodnih letov, 

trenutne sezone in števila sedežev na letalu. 

(2) Velikost vzorca. Načrt sistematičnega tehtanja mora zajemati tehtanje vsaj večjega od 

naslednjih števil: 

(i) števila potnikov, izračunanega iz pilotnega vzorca po običajnih statističnih 

postopkih in na podlagi relativne stopnje zaupanja (točnosti), ki je za vse odrasle v 

okviru 1 % in za ločene povprečne mase moških in žensk v okviru 2 %, in 

(ii) za letala: 

(A) z največjim številom potniških sedežev 40 ali več, skupaj 2000 potnikov, ali 

(B) z največjim številom potniških sedežev manj kot 40, skupnega števila 50 x 

(število potniških sedežev). 
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(3) Mase potnikov. Mase potnikov morajo vključevati maso osebnih predmetov, ki jih 

imajo potniki pri sebi ob vstopu na letalo. Pri jemanju naključno izbranih vzorcev za 

mase potnikov se dojenčki stehtajo skupaj z odraslo osebo, ki jih spremlja (glej tudi 

OPS 1620 (c) (d) in (e)). 

(4) Kraj tehtanja. Kraj za tehtanje potnikov se izbere čim bliže letalu, na mestu, kjer je malo 

verjetno, da bi se masa potnikov lahko spremenila, ker bi se potniki pred vkrcanjem na 

letalo lahko znebili osebnih predmetov ali jih pridobili. 

(5) Tehtnica. Tehtnica, ki se uporabi za tehtanje, mora imeti zmogljivost najmanj 150 kg. 

Maso mora prikazati v razdelkih najmanj po 500 g. Njena točnost mora biti v okviru 5 

% ali 200 g, kar je bolj natančno. 

(6) Zapisovanje masnih vrednosti. Za vsak let, vključen v sistematično tehtanje, je treba 

zabeležiti maso potnikov, ustrezne skupine potnikov (npr. moški/ženske/otroci) in 

številko leta. 

(b) Prijavljena prtljaga. Statistični postopek za določitev popravljenih standardnih masnih 

vrednosti za prtljago, ki temelji na povprečnih masah prtljage najmanjšega zahtevanega 

vzorca, je v bistvu enak kot za potnike in kot je naveden v pododstavku (a)(1). Za prtljago je 

relativna raven zaupanja (točnosti) v okviru 1 %. Treba je stehtati najmanj 2000 kosov 

prijavljene prtljage. 
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(c) Določitev popravljenih standardnih masnih vrednosti za potnike in prijavljeno prtljago 

(1) Da se prepreči, da bi dajanje prednosti uporabi popravljenih standardnih masnih 

vrednosti za potnike in prijavljeno prtljago pred uporabo dejanskih mas, določenih s 

tehtanjem, vplivalo negativno na varnost operacij, je treba opraviti statistično analizo. 

Rezultat takšne analize so poleg povprečnih masnih vrednosti za potnike in prtljago tudi 

drugi podatki. 

(2) Na letalih z 20 potniškimi sedeži ali več se te povprečne vrednosti uporabljajo kot 

popravljene standardne masne vrednosti za moške in ženske. 

(3) Na manjših letalih je treba povprečni masi za potnike prišteti naslednje povečanje, da se 

dobi popravljene standardne masne vrednosti: 

 

Število potniških 
sedežev 

Zahtevano 
povečanje mase 

1 do vključno 5 16 kg 
6 do vključno 9 8 kg 

10 do vključno 19 4 kg 

 

Alternativno se lahko popravljene standardne (povprečne) masne vrednosti za vse 

odrasle uporabijo za letala s 30 ali več potniškimi sedeži. Popravljene standardne 

(povprečne) masne vrednosti za prijavljeno prtljago se uporabljajo za letala z 20 ali več 

potniškimi sedeži. 
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(4) Operatorji lahko predložijo podroben načrt sistematičnega tehtanja Organu v odobritev, nato 

pa se določi odstopanje od popravljene standardne masne vrednosti, če se ta vrednost 

odstopanja določi po postopku iz tega dodatka. Takšna odstopanja je treba preveriti na največ 

vsakih pet let. 

(5) Popravljene standardne masne vrednosti za vse odrasle morajo za vse lete temeljiti na 

razmerju moški/ženske 80/20, razen počitniških čarterskih letov, kjer je razmerje 50/50. Če 

želi operator dobiti dovoljenje za uporabo drugega razmerja na določenih zračnih progah ali 

letih, mora Organu predložiti podatke, ki dokazujejo, da je prejšnje razmerje zastarelo, in 

vključujejo vsaj 84 % dejanskega razmerja moški/ženske iz vzorca najmanj 100 

reprezentativnih letov. 

(6) Ugotovljene povprečne masne vrednosti se zaokrožijo na najbližje celo število v kg. Masne 

vrednosti prijavljene prtljage se zaokrožijo na najbližjih 0,5 kg, kot je ustrezno. 

Dodatek 1 k OPS 1.625 

Dokumentacija o masi in ravnotežju 

(a) Dokumentacija o masi in ravnotežju 

(1) Vsebina 
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(i) Dokumentacija o masi in ravnotežju mora vsebovati naslednje podatke: 

(A) registracijo in tip letala; 

(B) identifikacijsko številko in datum leta; 

(C) podatke o vodji zrakoplova; 

(D) podatke o osebi, ki je dokumentacijo pripravila; 

(E) suho operativno maso in ustrezni CG letala; 

(F) maso goriva ob vzletu in maso goriva za potovanje; 

(G) maso drugega potrošnega materiala, razen goriva; 

(H) sestavne dele tovora, vključno s potniki, prtljago, tovorom in balastom; 

(I) vzletno in pristajalno maso ter maso letala brez goriva; 

(J) porazdelitev obremenitve; 

(K) lege CG letala, ki se uporabljajo, in 

(L) mejne vrednosti mase in CG. 

(ii) Operator lahko nekatere od teh podatkov izpusti iz dokumentacije o masi in 

ravnotežju, kar mora odobriti Organ. 
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(2) Sprememba v zadnjem trenutku. Če pride po izpolnitvi dokumentacije o masi in 

ravnotežju do spremembe v zadnjem trenutku, je na to treba opozoriti vodjo zrakoplova, 

spremembo v zadnjem trenutku pa vnesti v dokumentacijo o masi in ravnotežju. 

Največja dovoljena sprememba števila potnikov ali tovora, ki je še sprejemljiva kot 

sprememba v zadnjem trenutku, mora biti navedena v operativnem priročniku. Če se to 

število preseže, je treba pripraviti novo dokumentacijo o masi in ravnotežju. 

(b) Računalniško podprti sistemi Če se dokumentacija o masi in ravnotežju pripravlja po 

računalniško podprtih sistemih za maso in ravnotežje, mora operator preveriti celovitost 

izhodnih podatkov. Vzpostaviti mora sistem, da preveri, ali se spremembe njegovih vhodnih 

podatkov pravilno vključijo v sistem in ali sistem pravilno in neprekinjeno deluje, tako da vsaj 

vsakih šest mesecev preveri izhodne podatke. 

(c) Sistemi za maso in ravnotežje na letalu. Če želi operator na letalu uporabljati računalniško 

podprt sistem za maso in ravnotežje kot prvi vir odpremljanja, mu mora to odobriti Organ. 

(d) Podatkovna zveza. Če se dokumentacija o masi in ravnotežju na letala pošilja prek 

podatkovne zveze, mora biti na letališču na voljo en izvod dokončne dokumentacije o masi in 

ravnotežju, kot jo je potrdil vodja zrakoplova. 
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PODDEL K 

INSTRUMENTI IN OPREMA 

OPS 1.630 

Splošni uvod 

(a) Operator zagotovi, da se let ne začne, če instrumenti in oprema, ki se zahtevajo v skladu s tem 

poddelom, niso: 

(1) bili odobreni, razen kot je navedeno v pododstavku (c), in vgrajeni v skladu z 

zahtevami, ki se zanje uporabljajo, vključno z najnižjim standardom zmogljivosti 

ter operativnimi zahtevami in zahtevami za plovnost, in 

(2) če ne delujejo za vrsto operacije, ki se izvaja, razen kot predvideva MEL (glej OPS 

1.030). 

(b) Minimalni standardi zmogljivosti instrumentov in opreme so predpisani v veljavnih uredbah o 

evropskih tehničnih standardih (ETSO), kot so našteti v veljavnih specifikacijah k uredbam o 

evropskih tehničnih standardih (CS-TSO), razen če operativni predpisi ali predpisi o plovnosti 

ne zahtevajo drugih standardov zmogljivosti. Instrumenti in oprema, ki na dan začetka 

izvajanja OPS izpolnjujejo druge tehnične zahteve za obliko in zmogljivost in ne specifikacij 

ETSO, se lahko še naprej uporabljajo ali vgrajujejo, razen če niso v tem poddelu predpisane 

dodatne zahteve. Za že odobrene instrumente in opremo ni treba, da izpolnjujejo revidirani 

ETSO ali revidirano specifikacijo, ki ni ETSO, razen če ni predpisana retroaktivna zahteva. 
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(c) Naslednjih predmetov ni treba odobriti kot opremo: 

(1) varovalke iz OPS 1.635; 

(2) električne svetilke iz OPS 1.640(a)(4); 

(3) točen časomer iz OPS 1.650(b) in 1.652(b); 

(4) držalo za karte iz OPS 1.652(n); 

(5) komplet za prvo pomoč iz OPS 1.745; 

(6) komplet za nujno medicinsko pomoč iz OPS 1.755; 

(7) megafoni iz OPS 1.810; 

(8) oprema za preživetje in pirotehnična oprema za signaliziranje iz OPS 1.835(a) in (c) in 

(9) sidra in oprema za privez, sidranje ali manevriranje vodnih in amfibijskih letal na vodni 

površini iz OPS 1.840. 

(d) Če naj bi opremo uporabljal en član letalske posadke na svojem mestu med letom, mora biti 

postavljena tako, da jo lahko uporabi s svojega mesta. Če se zahteva, da en kos opreme 

uporablja več članov letalske posadke, mora biti postavljena tako, da je pripravljena za 

uporabo na katerem koli mestu, na katerem se zahteva njena uporaba. 
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(e) Tisti instrumenti, ki jih uporablja kateri koli član letalske posadke, morajo biti razporejeni 

tako, da član letalske posadke lahko vidi prikaze že s svojega mesta z majhnim dejanskim 

odmikov iz položaja in vidne črte, ki ju ponavadi zavzame pri pogledu naprej v smeri poti 

leta. Če se v letalu, ki ga upravlja letalska posadka z več kot enim članom, zahteva en 

instrument, mora biti ta postavljen tako, da je viden z vseh mest letalske posadke, ki se 

uporabljajo. 

OPS 1.635 

Zaščitne naprave električnega kroga 

Operator ne uporablja letala, na katerem se uporabljajo varovalke, če ni na voljo rezervnih varovalk 

za uporabo med letom, katerih število znaša vsaj 10 % števila varovalk za vsako nazivno moč 

motorja ali tri za vsako nazivno moč motorja, kar je več. 

OPS 1.640 

Operativne luči letala 

Operator ne uporablja letala, če ni opremljeno: 

(a) za lete podnevi: 

(1) s sistemom luči proti trčenju; 



 
13376/1/05 REV 1  jb 237 
PRILOGA DG C III   SL 

(2) razsvetljavo, ki se napaja iz električnega sistema letala za zagotavljanje ustrezne 

osvetlitve vseh instrumentov in opreme, pomembnih za varno operacijo letala; 

(3) razsvetljavo, ki se napaja iz električnega sistema letala za zagotavljanje osvetlitve vseh 

prostorov za potnike, in 

(4) električno svetilko za vsakega zahtevanega člana posadke, ki je članom posadke zlahka 

dosegljiva, ko sedijo na svojem določenem mestu. 

(b) za lete ponoči, poleg opreme iz predhodnega odstavka (a): 

(1) navigacijskimi/pozicijskimi lučmi in 

(2) dvema pristajalnima žarometoma, ali enim žarometom, ki ima dve ločeno napajani 

svetilni nitki, in 

(3) lučmi zaradi uskladitve z mednarodnimi predpisi za preprečevanje trčenj na morju, če 

gre za vodno ali amfibijsko letalo. 

OPS 1.645 

Brisalniki vetrobranskega stekla 

Operator ne uporablja letala z največjo dovoljeno vzletno maso nad 5700 kg, če ni na 

vsakem pilotskem mestu opremljeno z brisalnikom vetrobranskega stekla ali 

enakovrednim sredstvom, ki ob padavinah ohranja čist predel vetrobranskega stekla. 
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OPS 1.650 

Operacije po pravilih VFR podnevi – Instrumenti za letenje in navigacijo ter z njimi povezana 

oprema 

Operator ne uporablja letala podnevi v skladu z vizualnimi pravili letenja (VFR), če ni opremljeno z 

instrumenti za letenje in navigacijo ter z njimi povezano opremo, in, kjer je ustrezno, pod pogoji iz 

naslednjih pododstavkov: 

(a) z magnetnim kompasom; 

(b) točnim časomerom, ki kaže čas v urah, minutah in sekundah; 

(c) občutljivim tlačnim višinomerom, umerjenim v čevljih, z nastavitvijo na pomožni skali v 

hektopaskalih/milibarih, nastavljivim na vsak barometrični tlak, na katerega se bo med letom 

verjetno naravnal; 

(d) kazalnikom hitrosti, umerjenim v vozlih; 

(e) kazalnik vertikalne hitrosti; 

(f) kontrolnik zavoja in zdrsa, ali koordinator zanosa, ki vključuje indikator zdrsa; 

(g) umetnim horizontom; 

(h) stabiliziranim smernim kazalnikom in 
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(i) napravo, ki v pilotski kabini kaže temperaturo zunanjega zraka in je umerjena v stopinjah 

Celzija. 

(j) Za lete, ki ne trajajo več kot 60 minut, katerih vzlet in pristanek potekata na istem letališču in 

ki se ne oddaljijo več kot 50 nm od tega letališča, se instrumenti iz predhodnih poddstavkov 

(f), (g) in (h) in pododstavkov (k)(4), (k)(5) in (k)(6) spodaj lahko nadomestijo s 

kontrolnikom letenja ali koordinatorjem zavoja, ki vključuje kazalnik drsenja, ali z obojim, 

umetnim horizontom in kazalnikom drsenja. 

(k) Če se zahtevata dva pilota, morajo biti na mestu drugega pilota naslednji ločeni instrumenti: 

(1) občutljiv tlačni višinomer, umerjen v čevljih, z nastavitvijo na pomožni skali v 

hektopaskalih/milibarih, nastavljiv na vsak barometrični tlak, na katerega se bo med 

letom verjetno naravnal; 

(2) kazalnikom hitrosti, umerjenim v vozlih; 

(3) kazalnik vertikalne hitrosti; 

(4) kontrolnikom zavoja in zdrsa, ali koordinator zanosa, ki vključuje indikator zdrsa; 

(5) umetnim horizontom; in 

(6) stabiliziran smerni kazalnik. 
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(l) Vsak sistem za prikaz hitrosti mora biti opremljen z ogrevano Pitotovo cevjo ali 

enakovrednim sredstvom za preprečevanje napak pri delovanju zaradi kondenzacije ali 

zaledenitve za: 

(1) letala z največjo potrjeno vzletno maso nad 5700 kg ali največjim dovoljenim številom 

potniških sedežev nad 9; 

(2) letala, ki so se prvič uporabila z individualnim spričevalom o plovnosti 1. aprila 1999 ali 

kasneje. 

(m) Če se zahtevajo podvojeni instrumenti, zahteva obsega ločene prikazovalnike za vsakega 

pilota in ločene izbiralnike ali drugo s tem povezano opremo, če je ustrezno. 

(n) Vsa letala morajo biti opremljena s sredstvi, ki pokažejo, kdaj zahtevani instrumenti za letenje 

niso ustrezno oskrbljeni z električno energijo, in 

(o) vsa letala z omejitvami stisljivosti, ki jih zahtevani kazalniki hitrosti sicer ne prikažejo, 

morajo biti na vsakem pilotovem mestu opremljena s kazalnikom Machovega števila. 

(p) Operator ne izvaja operacij po pravilih VFR podnevi, če letalo ni opremljeno s slušalkami in 

mikrofonom na palici ali enakovredno napravo za vsakega člana letalske posadke, ki opravlja 

svoje delo v pilotski kabini. 
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OPS 1.652 

Operacije po pravilih IFR ali leti ponoči – Instrumenti za letenje in navigacijo ter z njimi povezana 

oprema 

Operator ne uporablja letala v skladu s pravili instrumentalnega letenja (IFR) ali ponoči, če ni 

opremljeno z instrumenti za letenje in navigacijo ter z njimi povezano opremo, in, kjer je ustrezno, 

pod pogoji iz naslednjih pododstavkov: 

(a) z magnetnim kompasom; 

(b) s točnim časomerom, ki kaže čas v urah, minutah in sekundah; 

(c) dvema občutljivima tlačnima višinomeroma, umerjenima v čevljih, z nastavitvijo na pomožni 

skali v hektopaskalih/milibarih, nastavljiva na vsak barometrični tlak, na katerega se bosta 

med letom verjetno naravnala. Višinomera morata imeti številčne bobenčke ali enakovreden 

prikaz. 

(d) s sistemom za prikaz hitrosti z ogrevano Pitotovo cevjo ali enakovrednim sredstvom za 

preprečevanje napak pri delovanju zaradi kondenzacije ali zaledenitve, vključno s prikazom 

opozorila pri okvari Pitotovega grelca. Zahteva za prikaz opozorila pri okvari Pitotovega 

grelca se ne uporablja za letala z največjim dovoljenim številom potniških sedežev 9 ali manj 

ali največjo potrjeno vzletno maso 5700 kg ali manj in individualnim spričevalom o plovnosti, 

izdanim pred 1. aprilom 1998; 

(e) kazalnik vertikalne hitrosti; 



 
13376/1/05 REV 1  jb 242 
PRILOGA DG C III   SL 

(f) kontrolnikom letenja; 

(g) umetnim horizontom; 

(h) stabiliziranim smernim kazalnikom in 

(i) napravo, ki v pilotski kabini kaže temperaturo zunanjega zraka in je umerjena v stopinjah 

celzija in 

(j) dvema samostojnima sistemoma statičnega tlaka, razen za propelerska letala z največjo 

potrjeno vzletno maso 5700 kg ali manj, za katera sta dovoljena en sistem statičnega tlaka in 

en nadomestni vir statičnega tlaka. 

(k) Če se zahtevata dva pilota, morajo biti na mestu drugega pilota naslednji ločeni instrumenti: 

(1) občutljiv tlačni višinomer, umerjen v čevljih, z nastavitvijo na pomožni skali, umerjeno 

v hektopaskalih/milibarih, nastavljiv na vsak barometrični tlak, na katerega se bo med 

letom verjetno naravnal, in ki je lahko eden od dveh zahtevanih višinomerov v 

predhodnem pododstavku (c). Višinomera morata imeti številčne bobenčke ali 

enakovreden prikaz. 
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(2) s sistemom za prikaz hitrosti z ogrevano Pitotovo cevjo ali enakovrednim sredstvom za 

preprečevanje napak pri delovanju zaradi kondenzacije ali zaledenitve, vključno s 

prikazom opozorila pri okvari Pitotovega grelca. Zahteva za prikaz opozorila pri okvari 

Pitotovega grelca se ne uporablja za letala z največjim dovoljenim številom potniških 

sedežev 9 ali manj ali največjo potrjeno vzletno maso 5700 kg ali manj in individualnim 

spričevalom o plovnosti, izdanim pred 1. aprilom 1998; 

(3) kazalnik vertikalne hitrosti; 

(4) kontrolnikom letenja; 

(5) umetnim horizontom; in 

(6) stabiliziran smerni kazalnik. 

(l) Letala z največjo potrjeno vzletno maso nad 5700 kg ali največjim dovoljenim številom 

potniških sedežev nad 9 morajo biti opremljena z dodatnim pomožnim umetnim horizontom, 

ki se lahko uporabi na katerem koli pilotovem mestu in ki 

(1) se med običajnim delovanjem neprekinjeno napaja, pri popolnem izpadu običajnega 

sistema za pridobivanje električne energije pa se napaja iz vira, ki ni odvisen od 

običajnega sistema za pridobivanje električne energije; 

(2) zagotavlja zanesljivo delovanje najmanj 30 minut po popolnem izpadu običajnega 

sistema za pridobivanje električne energije, ob upoštevanju drugih obremenitev za 

preskrbo z električno energijo v sili in operativnih postopkov; 
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(3) deluje neodvisno od vseh drugih sistemov za prikaz položaja; 

(4) po popolnem izpadu običajnega sistema za pridobivanje električne energije deluje 

samodejno in 

(5) v vseh fazah operacije je ustrezno osvetljen, 

razen za letala z največjo potrjeno vzletno maso 5700 kg ali manj, ki so bila registrirana v 

državi članici že 1. aprila 1995 in so opremljena s pomožnim umetnim horizontom na levi 

strani instrumentne plošče. 

(m) Pri upoštevanju predhodnega pododstavka (l) mora biti letalski posadki popolnoma jasno, 

kdaj se pomožni umetni horizont iz navedenega pododstavka uporablja z zasilno energijo. Če 

ima pomožni umetni horizont svojo preskrbo z električno energijo, mora biti ta med uporabo 

prikazana na instrumentu ali na instrumentni plošči. 

(n) Držalo za letalske karte mora biti na mestu, na katerem se lahko berejo karte in ki se za nočne 

operacije lahko osvetli. 

(o) Če je pomožni instrumentalni sistem za prikaz položaja certificiran v skladu s CS 

25.1303(b)(4) ali enakovrednimi zahtevami, se kontrolniki letenja lahko nadomestijo s 

kazalniki drsenja. 

(p) Če se zahtevajo podvojeni instrumenti, zahteva obsega ločene prikazovalnike za vsakega 

pilota in ločene izbiralnike ali drugo s tem povezano opremo, če je ustrezno; 
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(q) Vsa letala morajo biti opremljena s sredstvi, ki pokažejo, kdaj zahtevani instrumenti za letenje 

niso ustrezno oskrbljeni z električno energijo, in 

(r) vsa letala z omejitvami stisljivosti, ki jih zahtevani kazalniki hitrosti sicer ne prikažejo, 

morajo biti na vsakem pilotovem mestu opremljena s kazalnikom Machovega števila. 

(s) Operator ne izvaja operacij po pravilih IFR ali nočnih letov, če letalo ni opremljeno s 

slušalkami in mikrofonom na palici ali enakovredno napravo za vsakega člana letalske 

posadke, ki opravlja svoje delo v pilotski kabini, in gumbom za oddajanje na volanu vsakega 

zahtevanega pilota. 

OPS 1.655 

Dodatna oprema za operacij z enim pilotom po pravilih IFR ali ponoči 

Operator ne izvaja operacij z enim pilotom po pravilih IFR, če letalo ni opremljeno z avtopilotom, 

ki zadrži vsaj položaj in kurz letenja. 

OPS 1.660 

Sistem za opozarjanje na višino  

(a) Operator ne uporablja turbopropelerskih letal z največjo potrjeno vzletno maso nad 5700 kg 

ali največjim dovoljenim številom potniških sedežev nad 9 ali turboreaktivnih letal, če niso 

opremljena s sistemom za opozarjanje, ki lahko: 

(1) letalsko posadko opozori na približevanje vnaprej določeni višini in 
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(2) letalsko posadko vsaj z enim zvočnim signalom opozori, če letalo skrene nad ali pod 

vnaprej določeno višino; 

kar pa ne velja za letala z največjo potrjeno vzletno maso 5700 kg ali manj, največjim 

dovoljenim številom potniških sedežev nad 9 ter individualnim spričevalom o plovnosti, 

prvič izdanim pred 1. aprilom 1972, ki so bila v državi članici registrirana že pred 1. 

aprilom 1995. 

OPS 1.665 

Sistem opozarjanja na bližino zemlje in sistem opozarjanja na teren 

(a) Operator ne uporablja turbinskega letala z največjo potrjeno vzletno maso nad 5700 kg ali 

največjim dovoljenim številom potniških sedežev nad 9, če ni opremljeno s sistemom 

opozarjanja na bližino zemlje, ki vključuje funkcijo opozarjanja na predvidljive nevarnosti 

terena (sistem opozarjanja na relief – TAWS). 

(b) Sistem opozarjanja na bližino terena mora letalsko posadko samodejno z zvočnimi signali, ki 

so lahko dopolnjeni z vidnimi, pravočasno in opazno opozoriti na potrebo po zmanjšanju 

vertikalne hitrosti, bližino zemlje, izgubo višine po vzletu ali neuspelem priletu, nepravilno 

konfiguracijo za pristanek in odmik od drsne strmine navzdol. 

(c) Sistem opozarjanja na teren mora z vizualnimi in zvočnimi signali ter zaslonom za 

opozarjanje na teren letalsko posadko pravočasno opozoriti, da prepreči kontrolirano letenje v 

teren, in zagotavljajoč vnaprej usmerjeno zmogljivost in mejo terena nad ovirami. 
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OPS 1.668 

Sistem za izogibanje trčenj v zraku 

Operator ne uporablja turbinskega letala z največjo potrjeno vzletno maso nad 5700 kg ali 

največjim dovoljenim številom potniških sedežev nad 19, če ni opremljeno s sistemom za 

izogibanje trčenj v zraku, ki ustreza vsaj zmogljivostni ravni ACAS II. 

OPS 1.670 

Letalski vremenski radar 

(a) Operator ne uporablja: 

(1) letala s kabino pod tlakom ali 

(2) letala, ki nimajo kabine pod tlakom in ima največjo potrjeno vzletno maso nad 5 700 kg, 

ali 

(3) letala, ki nimajo kabine pod tlakom in ima največje dovoljeno število potnikov nad 9, če 

ni opremljeno z letalskim vremenskim radarjem, če se takšno letalo uporablja ponoči ali 

v instrumentalnih meteoroloških pogojih na območjih, kjer se vzdolž zračne poti lahko 

pričakujejo nevihte ali druge potencialno nevarne vremenske pogoje, za katere velja, da 

jih letalski vremenski radar lahko zazna. 
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(b) Pri propelerskih letalih s kabino pod tlakom z največjo potrjeno vzletno maso do 5700 kg in 

največjim dovoljenim številom potniških sedežev 9 se letalski vremenski radar lahko 

nadomesti z drugo opremo, ki lahko zazna nevihte in druge potencialno nevarne vremenske 

pogoje, za katere velja, da jih letalski vremenski radar lahko zazna, kar pa mora odobriti 

Organ. 

OPS 1.675 

Oprema za operacije v pogojih zaledenitve 

(a) Operator ne uporablja letala v predvidenih ali dejanskih pogojih zaledenitve, če ni 

certificirano in opremljeno za uporabo v pogojih zaledenitve. 

(b) Operator ne uporablja letala v predvidenih ali dejanskih pogojih zaledenitve ponoči, če ni 

opremljeno s sredstvi za osvetlitev ali zaznavanje zaledenitve. Vsaka uporabljena osvetlitev 

mora biti takšna, da ne povzroča bleščanja ali odsevanja, ki bi člane posadke oviralo pri 

opravljanju njihovih nalog. 

OPS 1.680 

Oprema za zaznavanje kozmičnega sevanja 

Operator zagotovi, da so letala, ki naj bi operirala na višini nad 15 000 m (49 000 ft) opremljena z 

instrumentom za neprekinjeno merjenje in prikazovanje prejete stopnje odmerka skupnega 

kozmičnega sevanja (tj. skupnega ionizirajočega in nevtronskega sevanja, ki je galaktičnega in 

sončnega izvora) in skupnega odmerka na vsakem letu. 
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OPS 1.685 

Interfonski sistem za letalsko posadko 

Operator ne uporablja letala, za katerega se zahteva letalska posadka z več kot enim članom, če to 

ni opremljeno z interfonskim sistemom za letalsko posadko, ki vključuje slušalke in mikrofone, ki 

ne smejo biti ročni, uporabljajo pa jih vsi člani letalske posadke. 

OPS 1.690 

Interfonski sistem za člane posadke 

(a) Operator ne uporablja letala z največjo potrjeno vzletno maso nad 15 000 kg ali največjim 

dovoljenim številom potniških sedežev nad 19, če ni opremljeno z interfonskim sistemom za 

člane posadke, kar pa ne velja za letala, za katera je bilo individualno spričevalo o plovnosti 

prvič izdano pred 1. aprilom 1965 in so bila registrirana v državi članici že pred 1. aprilom 

1995. 

(b) Interfonski sistem za člane posadke iz tega odstavka: 

(1) se mora uporabljati neodvisno od sistema za obveščanje potnikov, kar pa ne velja za 

daljinske upravljalnike, slušalke, mikrofone, izbirna stikala in signalne naprave; 

(2) zagotavljati mora sredstvo za dvosmerno komunikacijo med pilotsko kabino in: 

(i) vsemi potniškimi prostori; 
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(ii) vsemi kuhinjami, ki niso v nadstropju za potnike, in  

(iii) vsemi oddaljenimi prostori za posadko, ki niso v nadstropju za potnike in niso 

lahko dostopni iz prostora za potnike; 

(3) mora biti zlahka dosegljiv za uporabo z vseh mest za zahtevano letalsko posadko v 

pilotski kabini; 

(4) mora biti zlahka dosegljiv za uporabo na mestih za zahtevane člane kabinskega osebja, 

ki so blizu vsakega posameznega izhoda ali para izhodov v sili v nadstropju; 

(5) mora imeti sistem opozarjanja, ki vključuje zvočne ali vizualne signale, namenjen 

uporabi članov letalske posadke za opozarjanje kabinskega osebja in uporabi članov 

kabinskega osebja za opozarjanje letalske posadke; 

(6) imeti mora sredstvo, na podlagi katerega prejemnik klica lahko ugotovi, ali gre za 

običajen klic ali za klic v sili, in 

(7) na zemlji mora zagotavljati sredstvo dvosmerne komunikacije med osebjem na zemlji in 

vsaj dvema članoma letalske posadke. 
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OPS 1.695 

Sistem za obveščanje potnikov 

(a) Operator ne uporablja letala z največjim dovoljenim številom potniških sedežev nad 19, če 

nima vgrajenega sistema za obveščanje potnikov. 

(b) Sistem za obveščanje potnikov iz tega odstavka se mora: 

(1) uporabljati neodvisno od interfonskih sistemov, kar pa ne velja za daljinske 

upravljalnike, slušalke, mikrofone, izbirna stikala in signalne naprave; 

(2) mora biti zlahka dosegljiv za takojšnjo uporabo z vsakega mesta za zahtevane člane 

letalske posadke; 

(3) za vsak zahtevan izhod v sili za potnike v nadstropju, v neposredni bližini katerega je 

sedež za kabinsko osebje, mora imeti mikrofon, ki je na njem sedečemu članu 

kabinskega osebja zlahka dosegljiv; en mikrofon se lahko uporablja za več kot en izhod, 

če bližina izhodov omogoča nepodprto ustno komunikacijo med sedečimi člani 

kabinskega osebja; 

(4) v 10 sekundah mora biti pripravljen za uporabo članov kabinskega osebja na vseh tistih 

mestih v prostoru, s katerih je njegova uporabo dosegljiva, in 

(5) mora biti slišen in razumljiv na vseh potniških sedežih, v toaletnih prostorih ter na 

sedežih in delovnih mestih kabinskega osebja. 
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OPS 1.700 

Zapisovalniki zvoka v pilotski kabini–1 

(a) Operator ne uporablja letala, za katerega je bilo individualno spričevalo o plovnosti prvič 

izdano 1. aprila 1998 ali kasneje, ki: 

(1) je večmotorno turbinsko letalo z največjim dovoljenim številom potniških sedežev nad 

9 ali 

(2) največjo potrjeno vzletno maso nad 5700 kg, 

če ni opremljeno z zapisovalnikom zvoka v pilotski kabini, ki ob upoštevanju časovne 

skale beleži: 

(i) govorno sporazumevanje, ki se oddaja iz pilotske kabine ali vanjo sprejema po 

radiu; 

(ii) zvočno okolje pilotske kabine, vključno, brez prekinitev, z zvočnimi signali, 

prejetimi z vseh mikrofonov na palici in masknih mikrofonov v uporabi; 

(iii) govorno sporazumevanje članov letalske posadke v pilotski kabini po letalskem 

interfonskem sistemu; 

(iv) glasovne ali zvočne signale za prepoznavanje navigacijskih in priletnih 

pripomočkov, ki se pošljejo v slušalke ali zvočnik, in 
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(v) govorno sporazumevanje članov letalske posadke v pilotski kabini po sistemu za 

obveščanje potnikov, če je vgrajen. 

(b) Zapisovalnik zvoka v pilotski kabini mora biti zmožen shraniti informacije, zabeležene vsaj v 

zadnjih dveh urah njegove uporabe, kar pa ne velja za letala z največjo potrjeno vzletno maso 

5700 kg ali manj, pri katerih se ta čas skrajša na 30 minut. 

(c) Zapisovalnik zvoka v pilotski kabini mora samodejno začeti beleženje, preden se letalo začne 

premikati s svojo močjo, in beleženje nadaljevati do zaključka leta, ko se letalo ne more več 

premikati s svojo močjo. Zapisovalnik zvoka v pilotski kabini mora poleg tega, odvisno od 

razpoložljivosti električne energije, začeti beleženje čim prej med preverjanji v pilotski kabini 

pred zagonom motorjev na začetku leta in ga nadaljevati do preverjanj v pilotski kabini, ki 

sledijo zaustavitvi motorjev na koncu leta. 

(d) Zapisovalnik zvoka v pilotski kabini mora imeti napravo, ki pomaga pri lociranju tega 

zapisovalnika v vodi. 

OPS 1.705 

Zapisovalniki zvoka v pilotski kabini-2 

(a) Operator ne uporablja večmotornega turbinskega letala, za katerega je bilo individualno 

spričevalo o plovnosti prvič izdano 1. januarja 1990 ali kasneje do vključno 31. marca 1998, z 

največjo potrjeno vzletno maso 5700 kg ali manj in največjim dovoljenim število potniških 

sedežev nad 9, če ni opremljeno z zapisovalnikom zvoka v pilotski kabini, ki beleži: 

(1) govorno sporazumevanje, ki se oddaja iz pilotske kabine ali vanjo sprejema po radiu; 
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(2) zvočno okolje pilotske kabine, vključno (po možnosti brez prekinitev) z zvočnimi 

signali, prejetimi z vseh mikrofonov na palici in masknih mikrofonov v uporabi; 

(3) govorno sporazumevanje članov letalske posadke v pilotski kabini po letalskem 

interfonskem sistemu; 

(4) glasovne ali zvočne signale za prepoznavanje navigacijskih in priletnih pripomočkov, ki 

se pošljejo v slušalke ali speaker, in 

(5) govorno sporazumevanje članov letalske posadke v pilotski kabini po sistemu za 

obveščanje potnikov, če je vgrajen. 

(b) Zapisovalnik zvoka v pilotski kabini mora biti zmožen shraniti informacije, zabeležene vsaj v 

zadnjih 30 minutah njegove uporabe. 

(c) Zapisovalnik zvoka v pilotski kabini mora začeti beleženje, preden se letalo začne premikati s 

svojo močjo, in ga nadaljevati do zaključka leta, ko se letalo ne more več premikati s svojo 

močjo. Poleg tega mora zapisovalnik zvoka v pilotski kabini, odvisno od razpoložljivosti 

električne energije, začeti beleženje čim prej med preverjanji v pilotski kabini pred letom in 

ga nadaljevati do preverjanj v pilotski kabini, ki sledijo takoj po zaustavitvi motorjev na 

koncu leta. 

(d) Zapisovalnik zvoka v pilotski kabini mora imeti napravo, ki pomaga pri lociranju tega 

zapisovalnika v vodi. 
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OPS 1.710 

Zapisovalniki zvoka v pilotski kabini-3 

(a) Operator ne uporablja letala z največjo potrjeno vzletno maso nad 5700 kg, s posamičnim 

spričevalom o plovnosti prvič izdanim pred 1. aprilom 1998, če ni opremljeno z 

zapisovalnikom zvoka v pilotski kabini, ki beleži: 

(1) zvočna sporočila, oddana iz pilotske kabine ali prejeta vanjo , preko radia; 

(2) zvočno okolje pilotske kabine; 

(3) zvočna sporočila članov letalske posadke v pilotski kabini, ki uporabljajo interfonski 

sistem v letalu; 

(4) glasovne ali zvočne signale, ki identificirajo navigacijska sredstva ali priletne 

pripomočke, ki se pošljejo v slušalke ali zvočnik, in  

(5) zvočna sporočila članov letalske posadke v pilotski kabini po sistemu za obveščanje 

potnikov, če je vgrajen. 

(b) Zapisovalnik zvoka v pilotski kabini mora biti zmožen shraniti informacije, zabeležene vsaj v 

zadnjih 30 minutah njegovega delovanja. 
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(c) Zapisovalnik zvoka v pilotski kabini mora začeti snemanje, preden se letalo začne premikati s 

svojo močjo, in ga nadaljevati do zaključka leta, ko se letalo ne more več premikati s svojo 

močjo. 

(d) Zapisovalnik zvoka v pilotski kabini mora imeti napravo, ki pomaga pri lociranju tega 

zapisovalnika v vodi. 

OPS 1.715  

Zapisovalniki podatkov o letu–1 

(Glej Dodatek 1 k OPS 1.715) 

(a) Operator ne uporablja letala, za katero je bilo individualno spričevalo o plovnosti prvič izdano 

1. aprila 1998 ali kasneje, ki: 

(1) je večmotorno turbinsko letalo z največjim dovoljenim številom potniških sedežev nad 

9 ali 

(2) največjo potrjeno vzletno maso nad 5.700 kg, 

če ni opremljeno z zapisovalnikom podatkov o letu, ki uporablja digitalni način zapisovanja in 

shranjevanja podatkov, in če ni na voljo postopek za takojšnjo pridobitev teh podatkov iz 

pomnilnika. 

(b) Zapisovalnik podatkov o letu mora biti zmožen shraniti podatke, zabeležene vsaj v zadnjih 25 

urah njegovega delovanja, kar pa ne velja za letala z največjo potrjeno vzletno maso 5700 kg 

ali manj, za katera se ta čas lahko skrajša na 10 ur. 
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(c) Zapisovalnik podatkov o letu mora v določenih časovnih presledkih zabeležiti: 

(1) parametre iz tabel A1 ali A2 iz Dodatka 1 k OPS 1.715, kot je ustrezno; 

(2) za letala z največjo potrjeno vzletno maso nad 27 000 kg dodatne parametre iz tabele B 

iz Dodatka 1 k OPS 1.715; 

(3) za letala iz predhodnega pododstavka (a) mora zapisovalnik podatkov o letu beležiti vse 

namenske parametre, ki se nanašajo na nove ali edinstvene konstrukcijske ali operativne 

značilnosti letala, kot jih določi Organ med certificiranjem tipa ali dopolnitvijo 

certifikacije tipa, in 

(4) za letala, opremljena s sistemom elektronskega prikazovanja, parametre iz tabele C iz 

Dodatka 1 k OPS 1.715, razen za letala, za katera je bilo individualno spričevalo o 

plovnosti prvič izdano ped 20. avgustom 2002, pri katerih parametrov, za katera: 

ni na voljo senzorja; ali 

(ii) zahtevajo spremembo sistema ali opreme na letalu za pridobivanje podatkov; ali 

(iii) so signali nezdružljivi z sistemom zapisovanja; 

ni treba zapisovati, če je to sprejemljivo za Organ. 
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(d) Iz virov na letalu je treba pridobiti podatke, ki omogočajo točno korelacijo z informacijami, 

prikazanimi letalski posadki. 

(e) Zapisovalnik podatkov o letu mora samodejno začeti beleženje podatkov, preden se letalo 

lahko začne premikati s svojo močjo, in ga samodejno prenehati, ko se letalo ne more več 

premikati s svojo močjo. 

(f) Zapisovalnik podatkov o letu mora imeti napravo, ki pomaga pri lociranju tega zapisovalnika 

v vodi. 

(g) Za letala, za katera je bilo individualno spričevalo o plovnosti prvič izdano v času od 1. aprila 

1998 do vključno 1. aprila 2001, Organ lahko odobri, da jim ni treba izpolnjevati zahtev iz 

OPS 1.715(c), če: 

(1) se skladnosti z OPS 1.715(c) ne more doseči brez obsežne spremembe sistemov in 

opreme letala, razen sistema zapisovalnika podatkov o letu, in 

(2) je letalo v skladu z OPS 1.715(c), razen da parametra 15b iz tabele A iz Dodatka 1 k 

OPS 1.720 ni treba beležiti. 
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OPS 1.720 

Zapisovalniki podatkov o letu-2 

(Glej Dodatek 1 k OPS 1.720) 

(a) Operator ne uporablja letala, za katero je bilo individualno spričevalo o plovnosti prvič izdano 

v času od 1. junija 1990 do vključno 31. marca 1998, z največjo potrjeno vzletno maso nad 

5700 kg, če ni opremljeno z zapisovalnikom podatkov o letu, ki uporablja digitalni način 

zapisovanja in shranjevanja podatkov, in če ni na voljo postopek za takojšnjo pridobitev teh 

podatkov iz pomnilnika. 

(b) Zapisovalnik podatkov o letu mora biti zmožen shraniti informacije, zabeležene vsaj v zadnjih 

25 urah njegovega delovanja. 

(c) Zapisovalnik podatkov o letu mora v določenih časovnih presledkih zabeležiti: 

(1) parametre iz tabele A iz Dodatka 1 k OPS 1.720 in 

(2) za letala z največjo potrjeno vzletno maso nad 27 000 kg dodatne parametre iz tabele B 

iz Dodatka 1 k OPS 1.720. 

(d) Če je sprejemljivo za Organ, za letala z največjo potrjeno vzletno maso 27 000 kg ali manj 

parametrov 14 in 15b iz tabele A iz Dodatka 1 k OPS 1.720 ni treba zabeležiti, če je izpolnjen 

kateri od naslednjih pogojev: 

(1) senzor ni takoj na voljo, 
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(2) sistem za zapisovanje podatkov o letu nima zadostne kapacitete, 

(3) zahteva se sprememba opreme za generiranje podatkov. 

(e) Če je sprejemljivo za Organ, za letala z največjo potrjeno vzletno maso nad 27 000 kg ni treba 

zabeležiti naslednjih parametrov: parametrov 15b iz tabele A iz Dodatka 1 k OPS 1.720 in 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 in 31 iz tabele B iz Dodatka 1, če je izpolnjen kateri od naslednjih 

pogojev: 

(1) senzor ni takoj na voljo, 

(2) sistem za zapisovanje podatkov o letu nima zadostne kapacitete, 

(3) zahteva se sprememba opreme za generiranje podatkov, 

(4) za navigacijske podatke (izbira frekvence NAV, razdalja DME, zemljepisna širina, 

zemljepisna dolžina, hitrost glede na zemljo in zanos) signali niso na voljo v digitalni obliki. 

(f) Posameznih parametrov, ki se lahko dobijo z izračunom iz drugih zabeleženih parametrov, ni 

treba beležiti, če je to sprejemljivo za Organ. 

(g) Iz virov na letalu je treba pridobiti podatke, ki omogočajo točno korelacijo z informacijami, 

prikazanimi letalski posadki. 
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