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(h) Zapisovalnik podatkov o letu mora začeti beleženje podatkov, preden se letalo lahko začne 

premikati s svojo močjo, in ga prenehati, ko se letalo ne more več premikati s svojo močjo. 

(i) Zapisovalnik podatkov o letu mora imeti napravo, ki pomaga pri lociranju tega zapisovalnika 

v vodi. 

OPS 1.725 

Zapisovalniki podatkov o letu-3 

(Glej Dodatek 1 k OPS 1.725) 

(a) Operator ne uporablja turbinskega letala, za katero je bilo individualno spričevalo o plovnosti 

prvič izdano pred 1. junijem 1990, 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 beležiti: 

(1) parametre iz tabele A iz Dodatka 1 k OPS 1.725. 
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(2) Za letala z največjo potrjeno vzletno maso nad 27 000 kg, za katera je bil certifikat tipa 

prvič izdan po 30. septembru 1969, dodatne parametre od 6 do 15b iz tabele B iz 

Dodatka 1 k OPS 1.725 iz tega odstavka. Če je sprejemljivo za Organ, naslednjih 

parametrov ni treba beležiti: parametrov 13, 14 in 15b iz tabele B iz Dodatka 1 k OPS 

1.725, če je izpolnjen kateri od naslednjih pogojev: 

(i) senzor ni takoj na voljo, 

(ii) sistem za zapisovanje podatkov o letu nima zadostne kapacitete, 

(iii) zahteva se sprememba opreme za generiranje podatkov. in 

(3) Če ima sistem za zapisovanje podatkov o letu zadostno kapaciteto, senzor takoj na voljo 

in se ne zahteva sprememba opreme za pridobivanje podatkov: 

(i) za letala, za katera je bilo individualno spričevalo o plovnosti prvič izdano 1. 

januarja 1989 ali kasneje, z največjo potrjeno vzletno maso nad 5700 kg, vendar 

pod 27 000 kg, parametre 6 do 15b iz tabele B iz Dodatka 1 k OPS 1.725 in  

(ii) za letala, za katera je bilo individualno spričevalo o plovnosti prvič izdano 1. 

januarja 1987 ali kasneje, z največjo potrjeno vzletno maso nad 27 000 kg, druge 

parametre iz tabele B iz Dodatka 1 k OPS 1.725. 
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(d) Posameznih parametrov, ki se lahko dobijo z izračunom iz drugih zabeleženih parametrov, ni 

treba beležiti, če je to sprejemljivo za Organ. 

(e) Iz virov na letalu je treba pridobiti podatke, ki omogočajo točno korelacijo z informacijami, 

prikazanimi letalski posadki. 

(f) Zapisovalnik podatkov o letu mora začeti beleženje podatkov, preden se letalo lahko začne 

premikati s svojo močjo, in ga prenehati, ko se letalo ne more več premikati s svojo močjo. 

(g) Zapisovalnik podatkov o letu mora imeti napravo, ki pomaga pri lociranju tega zapisovalnika 

v vodi. 

OPS 1.727 

Kombinirani zapisovalnik 

(a) Zahteve za zapisovalnik zvoka v pilotski kabini in zapisovalnik podatkov o letu se lahko 

izpolnijo z: 

(1) enim kombiniranim zapisovalnikom, če mora biti letalo opremljeno samo z 

zapisovalnikom zvoka v pilotski kabini ali zapisovalnikom podatkov o letu; ali 

(2) enim kombiniranim zapisovalnikom, če mora biti letalo z največjo potrjeno vzletno 

maso 5700 kg ali manj opremljeno z zapisovalnikom zvoka v pilotski kabini in 

zapisovalnikom podatkov o letu; ali 
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(3) dvema kombiniranima zapisovalnikoma, če mora biti letalo z največjo vzletno maso nad 

5700 kg opremljeno z zapisovalnikom zvoka v pilotski kabini in zapisovalnikom 

podatkov o letu. 

(b) Kombinirani zapisovalnik je zapisovalnik podatkov o letu, ki beleži: 

(1) celotno govorno sporazumevanje in zvočno okolje v skladu z zahtevami iz ustreznega 

odstavka o zapisovalniku zvoka v pilotski kabini, in  

(2) vse parametre v skladu z zahtevami iz ustreznega odstavka o zapisovalniku podatkov o 

letu, z enakimi specifikacijami, ki jih zahtevata navedena odstavka. 

OPS 1.730 

Sedeži, sedežni varnostni pasovi in jermenje ter otroške zadrževalne naprave  

(a) Operator ne uporablja letala, če ni opremljeno: 

(1) s sedeži ali ležišči za vse osebe, stare dve leti ali več; 

(2) z varnostnim pasom z diagonalnim ramenskim pasom ali brez njega, ali jermenjem za 

uporabo na vsakem potniškem sedežu za vse potnike, stare dve leti ali več; 

(3) z dodatnim pasom za pripenjanje ali drugo zadrževalno napravo za vsakega dojenčka; 
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(4) razen kot je predvideno v spodnjem pododstavku (b), z varnostnim pasom z ramenskim 

jermenom za vse sedeže letalske posadke in za vse sedeže poleg pilotovega sedeža z 

vgrajeno napravo, ki pri hitrem zaviranju samodejno zadrži telo tistega, ki je z njo 

pripet; 

(5) razen kot je predvideno v pododstavku (b) spodaj, z varnostnim pasom z ramenskim 

jermenom za vse sedeže kabinskega osebja in sedeže opazovalcev. Ta zahteva ne 

preprečuje, da bi člani kabinskega osebja, ki presegajo zahtevano število kabinskega 

osebja, uporabljali potniške sedeže, in  

(6) s sedeži za člane kabinskega osebja poleg zahtevanih izhodov v sili v nadstropju ali na 

sprejemljivih drugih mestih, če bi bila evakuacija potnikov v sili izboljšana, če bi člani 

kabinskega osebja sedeli drugje. Takšni sedeži so lahko obrnjeni naprej ali nazaj in 

zasukani do 15° glede na vzdolžno os letala. 

(b) Vsi varnostni pasovi z ramenskim jermenom morajo imeti enotočkovno odpenjanje. 

(c) Varnostni pasovi z diagonalnim ramenskim pasom za letala z največjo potrjeno vzletno maso 

največ 5700 kg ali varnostni pas za letala z največjo potrjeno vzletno maso največ 2730 kg se 

lahko dovolijo namesto varnostnih pasov z ramenskim jermenom, če ni za to praktičnih 

razlogov. 
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OPS 1.731 

Znaka pripnite varnostne pasove in prepovedano kajenje 

Operator ne uporablja letala, na katerem vsi potniški sedeži niso vidni iz pilotske kabine, če ni 

opremljeno z znakom za prikaz vsem potnikom in kabinskemu osebju, kdaj morajo biti pasovi 

sedežev pripeti in kdaj kajenje ni dovoljeno. 

OPS 1.735 

Notranja vrata in zavese 

Operator ne uporablja letala, če nima vgrajene naslednje opreme: 

(a) na letalu z največjim dovoljenim številom potniških sedežev nad 19, vrat med prostorom za 

potnike in pilotsko kabino z oznako “samo za posadko” in mehanizmom za zaklepanje, ki 

potnikom preprečuje njihovo odpiranje brez dovoljenja člana letalske posadke; 

(b) mehanizma za odpiranje posameznih vrat, ki ločuje prostor za potnike od drugih prostorov, 

kjer so zasilni izhodi. Mehanizem za odpiranje mora biti zlahka dostopen. 
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(c) če je treba iti na poti s katerega koli potniškega sedeža do katerega koli izhoda v sili skozi 

vrata ali zaveso, ki ločujeta potniško kabino od drugih prostorov, morajo imeti vrata ali 

zavesa mehanizem, ki jih zadrži v odprtem položaju; 

(d) oznak na vseh notranjih vratih ali v bližini zaves, skozi katera se pride do zasilnih izhodov za 

potnike, ki označuje, da morajo biti med vzletom in pristankom varno odprta, in 

(e) sredstva za vsakega člana posadke, s katerim odpre katera koli vrata, ki so ponavadi dostopna 

potnikom in ki jih potniki lahko zaklenejo. 

OPS 1.745 

Komplet za prvo pomoč 

(a) Operator ne uporablja letala, če ni opremljeno s kompleti za prvo pomoč, ki so takoj dostopni 

za uporabo, v skladu z naslednjo preglednico: 

 

Število vgrajenih 
potniških sedežev 

Število zahtevanih kompletov za 
prvo pomoč 

0 do 99 1 
100 do 199 2 
200 do 299 3 
300 in več 4 
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(b) Operator zagotovi, da se kompleti za prvo pomoč: 

(1) redno pregledujejo, da se v možnem obsegu potrdi, da se vsebina hrani v stanju, 

potrebnem za njeno predvideno uporabo, in 

(2) redno dopolnjujejo v skladu z navodili z njihovih oznak ali kot zahtevajo okoliščine. 

OPS 1.755 

Komplet za nujno medicinsko pomoč 

(a) Operator ne uporablja letala z največjim dovoljenim številom potniških sedežev nad 30, če ni 

opremljeno s kompletom za nujno medicinsko pomoč, če je katera koli točka na njegovi 

zračni poti več kot 60 minut letenja (pri običajni potovalni hitrosti) oddaljena od letališča, na 

katerem se lahko pričakuje, da bo na voljo strokovna medicinska pomoč. 

(b) Vodja zrakoplova zagotovi, da dajejo zdravila samo usposobljeni zdravniki, medicinske sestre 

ali podobno usposobljeno osebje. 

(c) Pogoji za prevoz 

(1) Komplet za nujno medicinsko pomoč mora biti zaščiten proti prahu in vlagi in se 

prevaža pod varovalnimi pogoji, po možnosti v pilotski kabini, in  
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(2) operator zagotovi, da se kompleti za nujno medicinsko pomoč: 

(i) redno pregledujejo, da se v možnem obsegu potrdi, da se vsebina hrani v 

stanju, potrebnem za njeno predvideno uporabo, in 

(ii) redno dopolnjujejo v skladu z navodili z njihovih oznak ali kot zahtevajo 

okoliščine. 

OPS 1.760 

Kisik za prvo pomoč 

(a) Operator ne uporablja letala s kabino pod tlakom na višinah nad 25 000 ft, kadar se zahteva 

prisotnost člana kabinskega osebja, če ni opremljeno z zalogo nerazredčenega kisika za 

potnike, ki bi po znižanju tlaka v potniški kabini iz fizioloških razlogov lahko zahtevali kisik. 

Količina kisika se izračuna na podlagi povprečnega pretoka vsaj treh litrov pri standardni 

temperaturi, tlaku in vlagi (pogoji STPD)/minuto/osebo in zagotovi za celoten let po znižanju 

tlaka v kabini pri tlačni višini kabine nad 8000 ft vsaj za 2 odstotka potnikov na letalu, 

nikakor pa ne za manj kot eno osebo. Na voljo mora biti zadostno število razdelilnih enot, 

nikakor jih ne sme biti manj kot dve, z mehanizmom, ki kabinskemu osebju omogoči uporabo 

zaloge. 

(b) Količina kisika za prvo pomoč, ki se zahteva za določeno operacijo, se določi na podlagi 

tlačnih višin kabine in trajanja leta, v skladu z operativnimi postopki, določenimi za 

posamezen let in zračno pot. 
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(c) Razpoložljiva kisikova oprema mora ustvariti masni pretok do vsakega uporabnika, ki znaša 

vsaj štiri litre na minuto pri pogojih STPD. Lahko ima napravo za zmanjšanje pretoka, vendar 

ne na manj kot dva litra na minuto pri pogojih STPD, na katerikoli višini. 

OPS 1.770 

Dodatni kisik – letala s kabino pod tlakom 

(Glej Dodatek 1 k OPS 1.770) 

(a) Splošno 

(1) Operator ne uporablja letala s kabino pod tlakom na tlačnih višinah nad 10 000 ft, če na 

njem ni dodatne kisikove opreme, s katero se lahko shrani in razdeli zaloge kisika, ki jih 

zahteva ta odstavek. 

(2) Količina zahtevanega dodatnega kisika se določi na podlagi tlačne višine kabine, 

trajanja leta in predpostavke, da bo prišlo do okvare sistema za uravnavanje tlaka v 

kabini na višini ali točki leta, ki sta s stališča potrebe po kisiku najbolj kritični, in da se 

bo letalo po okvari spustilo v skladu s postopki za ravnanje v sili iz letalskega 

priročnika letala na varno višino predvidene zračne poti, ki bo omogočila nadaljnji 

varen let in pristanek. 
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(3) Po okvari sistema za uravnavanje tlaka v kabini se šteje tlačna višina kabine za enako 

tlačni višini letala, razen če se Organu dokaže, da nobena verjetna okvara kabine ali 

sistema za uravnavanje tlaka ne bo povzročila izenačevanje tlačne višine kabine s tlačno 

višino letala. V takih okoliščinah se lahko ta dokazana največja tlačna višina kabine 

uporabi kot podlaga za določitev zaloge kisika. 

(b) Zahteve za kisikovo opremo in oskrbo s kisikom 

(1) Člani letalske posadke 

(i) Vsak član letalske posadke, ki opravlja svoje delo v pilotski kabini, se oskrbi z 

dodatnim kisikom v skladu z Dodatkom 1. Če se vse osebe, ki sedijo na sedežih v 

pilotski kabini, oskrbujejo iz vira oskrbe s kisikom za letalsko posadko, se pri 

določitvi oskrbe s kisikom štejejo za člane letalske posadke, na delovnem mestu v 

pilotski kabini. Osebe, ki sedijo na sedežih v pilotski kabini in se ne oskrbujejo s 

kisikom iz vira za letalsko posadko, se pri določitvi oskrbe s kisikom štejejo za 

potnike. 

(ii) Člani letalske posadke, ki niso zajeti v predhodnem pododstavku (b)(1)(i), se pri 

določitvi oskrbe s kisikom štejejo za potnike. 

(iii) Kisikove maske morajo biti na takšnem mestu, da jih člani letalske posadke 

zlahka dosežejo s svojega dodeljenega delovnega mesta. 
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(iv) Kisikove maske, namenjene uporabi članom letalske posadke v letalih s kabino 

pod tlakom, ki letijo nad 25 000 ft, morajo biti takšne vrste, da se lahko hitro 

nadenejo. 

(2) Člani kabinskega osebja, dodatni člani posadke in potniki 

(i) Člani kabinskega osebja in potniki se oskrbijo z dodatnim kisikom v skladu z 

Dodatkom 1, razen kadar se uporablja spodnji pododstavek (v). Člani kabinskega 

osebja, ki so na letalu poleg najmanjšega zahtevanega števila članov kabinskega 

osebja, in dodatni člani posadke se pri določitvi oskrbe s kisikom štejejo za 

potnike. 

(ii) Na letalih, namenjenih za uporabo na tlačnih višinah nad 25 000 ft, je treba 

zagotoviti zadostno število rezervnih dovodov in mask in/ali zadostno število 

prenosnih kisikovih enot z maskami, ki jih uporabljajo vsi zahtevani člani 

kabinskega osebja. Rezervi dovodi in/ali prenosne kisikove enote morajo biti 

enakomerno porazdeljene po potniški kabini, da se zagotovi takojšnja 

razpoložljivost kisika za vsakega zahtevanega člana kabinskega osebja, ne glede 

na to, kje se nahaja v trenutku okvare sistema za uravnavanje tlaka v kabini. 

(iii) Na letalih, namenjenih za uporabo na tlačnih višinah nad 25000 ft, je treba 

zagotoviti razdelilno enoto povezano s sestavom za oskrbo s kisikom, ki so 

vsakomur na letalu zlahka dosegljivi, ne glede na to, kje sedi. Skupno število 

razdelilnih enot in dovodov mora presegati število sedežev vsaj za 10 %. Dodatne 

enote morajo biti enakomerno porazdeljene po vsej potniški kabini. 



 
13376/1/05 REV 1  jb 273 
PRILOGA DG C III   SL 

(iv) Na letalih, ki so namenjena za uporabo na tlačnih višinah nad 25 000 ft ali ki se v 

štirih minutah ne morejo varno spustiti na 13 000 ft, za katera je bilo individualno 

spričevalo o plovnosti prvič izdano 9. novembra 1998 ali kasneje, je treba 

zagotoviti kisikovo opremo, ki se samodejno aktivira in je zlahka dosegljiva 

vsakomur na letalu, ne glede na to, kje sedi. Skupno število razdelilnih enot in 

dovodov mora presegati število sedežev vsaj za 10 %. Dodatne enote morajo biti 

enakomerno porazdeljene po vsej potniški kabini. 

(v) Zahteve glede oskrbe s kisikom iz Dodatka 1 za letala, ki niso certificirana za lete 

nad 25 000 ft, se lahko zmanjšajo na celoten čas letenja pri tlačnih višinah v 

kabini med 10 000 ft in 13 000 ft za vse zahtevane člane kabinskega osebja in za 

vsaj 10 % potnikov, če se letalo lahko na kateri koli točki predvidene zračne poti v 

štirih minutah varno spusti na tlačno višino v kabini 13 000 ft. 

OPS 1.775 

Dodatni kisik – Letala, kjer kabina ni pod tlakom 

(Glej Dodatek 1 k OPS 1.775) 

(a) Splošno 

(1) Operator ne uporablja letala, kjer kabina ni pod tlakom, na višinah nad 10 000 ft, če na 

njem ni dodatne kisikove opreme, ki lahko shrani in razdeli zahtevane zaloge kisika. 
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(2) Količina dodatnega kisika za zahtevano oskrbo na določeni operaciji se določi na 

podlagi višin letenja in trajanja leta v skladu z operativnimi postopki iz operativnega 

priročnika za posamezne operacije in predvidenimi zračnimi potmi ter postopki v sili iz 

operativnega priročnika. 

(3) Na letalu, predvidenemu za uporabo na tlačnih višinah nad 10 000 ft, je treba zagotoviti 

opremo, ki lahko shrani in razdeli zahtevane zaloge kisika. 

(b) Zahteve za oskrbo s kisikom 

(1) Člani letalske posadke. Vsak član letalske posadke, ki opravlja svoje delo v pilotski 

kabini, se oskrbi z dodatnim kisikom v skladu z Dodatkom 1. Če se vse osebe, ki sedijo 

na sedežih v pilotski kabini, oskrbujejo iz vira oskrbe s kisikom za letalsko posadko, se 

pri določitvi oskrbe s kisikom štejejo za člane letalske posadke, na delovnem mestu v 

pilotski kabini. 

(2) Člani kabinskega osebja, dodatni člani posadke in potniki. Člani kabinskega osebja in 

potniki se oskrbijo z dodatnim kisikom v skladu z Dodatkom 1. Člani kabinskega 

osebja, ki so na letalu poleg najmanjšega zahtevanega števila članov kabinskega osebja, 

in dodatni člani posadke se pri določitvi oskrbe s kisikom štejejo za potnike. 
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OPS 1.780 

Zaščitna oprema za dihanje za posadko 

(a) Operator ne uporablja letala s kabino pod tlakom niti letala, kjer kabina ni pod tlakom, z 

največjo potrjeno vzletno maso nad 5700 kg ali z največjim dovoljenim številom potniških 

sedežev nad 19, če: 

(1) nima opreme, ki varuje oči, nosu in ust vseh članov letalske posadke na delovnem mestu 

v pilotski kabini in najmanj 15 minut zagotavlja kisik. Zaščitna oprema za dihanje 

(PBE) se lahko oskrbuje z dodatnim kisikom, ki se zahteva z OPS 1.770 (b)(1) ali OPS 

1.775 (b)(1). Če letalsko posadko sestavlja več kot en član in na letalu ni nobenega 

člana kabinskega osebja, je treba poleg tega na letalu imeti prenosni PBE, ki varuje oči, 

nos in usta enega člana letalske posadke in zagotavlja dihalni plin za najmanj 15 minut, 

in 

(2) nima dovolj prenosnih PBE, ki varujejo oči, nos in usta vsem zahtevanim članom 

kabinskega osebja in zagotavljajo dihalni plin za najmanj 15 minut. 

(b) Oprema PBE, namenjena za uporabo letalske posadke, mora biti na priročnem mestu v 

pilotski kabini in zlahka dosegljiva za takojšno uporabo zahtevanih članov letalske posadke 

na njihovih dodeljenih delovnih mestih. 

(c) Oprema PBE, predvidena za uporabo kabinskega osebja, mora biti vgrajena v bližini 

posameznih delovnih mest za zahtevane člane kabinskega osebja. 
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(d) Poleg tega je treba zlahka dosegljivo prenosno opremo PBE zagotoviti in postaviti na mesta, 

kjer so ročni gasilski aparati, zahtevani v OPS 1.790 (c) in (d), ali v njihovo neposredno 

bližino, razen če je gasilski aparat postavljen v prostoru za tovor, ko je treba opremo PBE 

postaviti zunaj njega, vendar v neposredni bližini vhoda v ta prostor. 

(e) Uporaba opreme PBE ne sme preprečevati komunikacije, kadar se zahteva v skladu z OPS 

1.685, OPS 1.690, OPS 1.810 in OPS 1.850. 

OPS 1.790 

Ročni gasilni aparati 

Operator ne uporablja letala, če na njem ni ročnih gasilnih aparatov za uporabo v prostorih za 

posadko, potnike in, kjer je ustrezno, tovor in v kuhinjah v skladu z naslednjim: 

(a) vrsta in kakovost sredstva za gašenje mora ustrezati vrsti požarov, ki se lahko pripetijo v 

prostoru, kjer se predvideva uporaba določenega gasilnega aparata, v prostorih za osebje pa 

mora čim bolj zmanjšati nevarnost koncentracije strupenih plinov; 

(b) najmanj en ročni gasilni aparat, ki kot sredstvo za gašenje vsebuje halon 1211 

(bromoklorodifluoro-metan; CBrCIF2) ali enakovredno sredstvo mora biti na priročnem 

mestu v pilotski kabini, namenjen za uporabo letalske posadke; 

(c) najmanj en ročni gasilni aparat mora biti v vsaki kuhinji, ki ni na glavnem krovu za potnike, 

ali iz nje zlahka dosegljiv; 
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(d) najmanj en zlahka dosegljiv ročni gasilni aparat mora biti na voljo za uporabo v vsakem 

prostoru za tovor ali prtljago razreda A ali B in v vsakem prostoru za tovor razreda E, ki je 

med letom dostopen članom posadke, in 

(e) najmanj naslednje število ročnih gasilnih aparatov mora biti na priročnem mestu v prostoru 

oziroma prostorih za potnike: 

 

Največje dovoljeno število 
potniških sedežev 

Število gasilnih 
aparatov 

7 do 30 1 
31 do 60  2 
61 do 200 3 
201 do 300 4 
301 do 400 5 
401 do 500 6 
501 do 600 7 
601 ali več 8 

 

Če se zahtevata dva ali več gasilnih aparatov, morajo biti ti enakomerno porazdeljeni v prostoru 

za potnike. 



 
13376/1/05 REV 1  jb 278 
PRILOGA DG C III   SL 

(f) Najmanj eden od zahtevanih gasilnih aparatov v prostoru za potnike na letalu z največjim 

dovoljenim številom potniških sedežev najmanj 31 in največ 60 in najmanj dva gasilna 

aparata v prostoru za potnike na letalu z največjim dovoljenim številom potniških 

sedežev 61 ali več morajo kot sredstvo za gašenje vsebovati halon 1211 

(bromoklorodi-fluorometan CBrCIF2) ali enakovredno sredstvo. 

 

OPS 1.795 

Sekire in lomilke  

(a) Operator ne uporablja letala z največjo potrjeno vzletno maso nad 5700 kg ali največjim 

dovoljenim številom potniških sedežev nad 9, če ni opremljeno z najmanj eno sekiro ali 

lomilko, nameščeno v pilotski kabini. Če znaša največje dovoljeno število potniških sedežev 

več kot 200, mora imeti letalo dodatno sekiro ali lomilko, nameščeno v kuhinji, ki je najbolj 

zadaj v letalu, ali v njeni bližini. 

(b) Potniki ne smejo videti sekir in lomilk, nameščenih v potniški kabini. 
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OPS 1.800 

Označitev točk prodora 

Če ima letalo predele trupa, ki so primerni za vdor reševalnih ekip v letalo v sili, operator 

zagotovi, da se ti predeli označijo v skladu s spodaj navedenimi zahtevami: Oznake morajo biti 

rdeče ali rumene, po potrebi obrobljene z belo, da se ločijo od ozadja. Če so kotne oznake več kot 

dva metra narazen, se vnesejo vmesne črte z dimenzijami 9 cm x 3 cm, tako da sosednje oznake 

niso več kot dva metra narazen. 

 

OPS 1.805 

Sredstva za evakuacijo v sili 

(a) Operator ne uporablja letala z višinami praga pri evakuaciji potnikov: 

(1) ki so več kot 1,83 metra (6 čevljev) nad tlemi, ko je letalo na tleh in podvozje letala 

izvlečeno ali 
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(2) ki bi bile več kot 1,83 metra (6 čevljev) nad tlemi po sesedanju ali neuspelem izvlečenju 

ene ali več nog podvozja letala, in za katerega je bila prvič oddana vloga za 

certificiranje tipa 1. aprila 2000 ali kasneje, 

če nima pri vsakem izhodu, za katerega se uporabljata pododstavka (1) in(2), na voljo 

opreme ali naprav, ki v sili potnikom in posadki omogočijo varen sestop na tla. 

(b) Takšne opreme in naprav ni treba zagotoviti pri izhodih nad krili, če je označeno mesto na 

letalski konstrukciji, kjer se konča pot reševanja, manj kot 1,83 metra (6 čevljev) od tal, ko je 

letalo na tleh, podvozje izvlečeno, zakrilca pa v položaju za vzlet ali pristanek; izbere se 

položaj zakrilc, ki je višje nad tlemi. 

(c) Na letalih, ki morajo imeti za letalsko posadko poseben izhod v sili in: 

(1) pri katerih je najnižja točka izhoda v sili pri izvlečenem podvozju več kot 1,83 metra (6 

čevljev) nad tlemi, ali  

(2) za katera je bila vloga za certificiranje tipa prvič oddana 1. aprila 2000 ali kasneje in bi 

bila več kot 1,83 metra (6 čevljev) nad tlemi po sesedanju ali neuspelem izvlečenju ene 

ali več nog podvozja letala, 

mora biti naprava, ki v sili pomaga vsem članom letalske posadke pri varnem spuščanju 

na tla. 
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OPS 1.810 

Megafoni 

(a) Operator ne uporablja letala z največjim dovoljenim številom potniških sedežev nad 60, na 

katerem je eden ali več potnikov, če ni opremljeno s prenosnimi baterijskimi megafoni, ki so 

med evakuacijo v sili članom posadke zlahka dosegljivi za uporabo, v skladu z naslednjo 

tabelo: 

(1) Za vsako nadstropje za potnike: 

 

Število potniških 
sedežev 

Število zahtevanih 
megafonov 

61 do 99 1 
100 ali več 2 

 

(2) Za letala, ki imajo več nadstropij za potnike, se v vseh primerih, ko znaša skupno število 

potniških sedežev več kot 60, zahteva najmanj en megafon. 
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OPS 1.815 

Razsvetljava v sili 

(a) Operator ne uporablja potniškega letala z največjim dovoljenim številom potniških sedežev 

nad 9, če nima sistema razsvetljave v sili z neodvisnim virom električne energije, ki omogoča 

evakuacijo letala. Sistem razsvetljave v sili mora vključevati: 

(1) za letala z največjim dovoljenim številom potniških sedežev nad 19: 

(i) vire splošne osvetlitve potniške kabine; 

(ii) notranjo razsvetljavo za predele izhodov v sili v višini tal in  

(iii) osvetljene oznake izhodov v sili in znakov za določitev mesta nahajanja; 

(iv) za letala, za katera je bila oddana vloga za certifikacijo tipa ali enakovredna vloga 

pred 1. majem 1972, kadar letijo ponoči, zunanjo razsvetljavo v sili pri vseh 

izhodih v sili nad krili in izhodih, na katerih se zahteva naprava za pomoč pri 

spuščanju; 

(v) za letala, za katera je bila vloga za certificiranje tipa ali enakovredna vloga oddana 

1. maja 1972 ali kasneje, kadar letijo ponoči, zunanja razsvetljava v sili pri vseh 

izhodih v sili za potnike; 
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(vi) za letala, za katera je bil certifikat tipa prvič izdan 1. januarja 1958 ali kasneje, 

sistem za označitev poti pobega v bližini tal v prostoru oziroma prostorih za 

potnike. 

(2) Za letala z največjim dovoljenim številom potniških sedežev 19 ali manj, ki so 

certificirana v skladu s certifikacijskimi specifikacijami iz CS-25 ali CS-23: 

(i) vire splošne osvetlitve potniške kabine; 

(ii) notranjo razsvetljavo za predele izhodov v sili in 

(iii) osvetljene oznake izhodov v sili in znakov za določitev mesta nahajanja; 

(3) Za letala z največjim dovoljenim številom potniških sedežev 19 ali manj, ki niso 

certificirana v skladu s certifikacijskimi specifikacijami iz CS-25 ali CS-23, vire splošne 

osvetlitve potniške kabine. 

(b) Operator ne uporablja ponoči potniškega letala z največjim dovoljenim številom potniških 

sedežev 9 ali manj, če nima vira splošne osvetlitve potniške kabine, ki pomaga pri evakuacijo 

iz letala. Sistem lahko uporablja kupolaste luči ali druge vire osvetlitve, s katerimi je letalo že 

opremljeno in ki delujejo tudi po izključitvi akumulatorja letala. 
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OPS 1.820 

Samodejni oddajnik signala na kraju nesreče 

(a) Operator ne uporablja letala, za katero je bilo individualno spričevalo o plovnosti prvič izdano 

1. januarja 2002 ali kasneje, če ni opremljeno s samodejnim oddajnikom signala na kraju 

nesreče (ELT), ki oddaja na 121,5 MHz in 406 MHz. 

(b) Operator ne uporablja letala, za katero je bilo individualno spričevalo o plovnosti prvič izdano 

pred 1. januarjem 2002, če ni opremljeno s katerim koli tipom ELT, ki oddaja na 121,5 MHz 

in 406 MHz. 

(c) Operator zagotovi, da so vse ELT, ki oddajajo na 406 MHz, kodirani v skladu z ICAO Prilogo 

10 in prijavljeni pri nacionalni agenciji, pristojni za sprožitev iskanja in reševanja ali drugi 

pooblaščeni agenciji. 

OPS 1.825 

Rešilni jopiči 

(a) Kopenska letala. Operator ne uporablja kopenskega letala: 

(1) za let nad vodo in na razdalji več kot 50 navtičnih milj od obale niti 
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(2) za vzletanje ali pristajanje na letališču, na katerem sta vzletna ali priletna pot speljani 

nad vodno gladino tako, da bi v primeru nesreče lahko prišlo do pristanka v sili na vodi, 

če ni opremljeno z rešilnimi jopiči z lučmi za lociranje preživelih za vse osebe na njem. 

Vsi rešilni jopiči morajo biti zloženi na mestih, na katerih jih osebe, za uporabo katerih 

so namenjeni, zlahka dosežejo s svojega sedeža ali ležišča. Rešilni jopiči za dojenčke se 

lahko nadomestijo z drugimi odobrenimi napihljivimi napravami, opremljenimi z lučjo 

za lociranje preživelih. 

(b) Vodna in amfibijska letala. Operator ne uporablja vodnega ali amfibijskega letala na vodi, če 

ni opremljeno z rešilnimi jopiči z lučmi za lociranje preživelih za vse osebe na njem. Vsi 

rešilni jopiči morajo biti zloženi na mestih, na katerih jih osebe, za uporabo katerih so 

namenjeni, zlahka dosežejo s svojega sedeža ali ležišča. Rešilni jopiči za dojenčke se lahko 

nadomestijo z drugimi odobrenimi napihljivimi napravami, opremljenimi z lučjo za lociranje 

preživelih. 

OPS 1.830 

Rešilni čolni in naprave ELT, ki opozarjajo na preživele, za podaljšane lete nad vodo 

(a) Pri letih nad vodo operator ne uporablja letala v takšni razdalji od kopnega, primernega za 

pristanek v sili, ki presega: 

(1) 120 minut pri potovalni hitrosti ali 400 navtičnih milj, kar je manj, za letala, ki lahko 

nadaljujejo let do letališča pri okvari ključne pogonske enote ali enot na kateri koli točki 

vzdolž zračne poti ali načrtovanih preusmeritev, ali  
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(2) 30 minut pri potovalni hitrosti ali 100 navtičnih milj, kar je manj, za vsa druga letala, če 

nima na krovu opreme iz pododstavkov (b) in (c) spodaj. 

(b) Zadostno število rešilnih čolnov, ki lahko sprejmejo vse osebe na letalu. Če niso zagotovljeni 

dodatni čolni z dovolj veliko zmogljivostjo, mora število plovcev in količina sedežev, ki je 

večje od nominalne zmogljivosti čolnov, omogočati namestitev vsem potnikom na letalu v 

primeru izgube enega od čolnov z največjo nominalno zmogljivostjo. Rešilni čolni morajo biti 

opremljeni z: 

(1) lučjo za lociranje preživelih in 

(2) reševalno opremo, ki vključuje sredstva za ohranjanje življenja in ustreza predvidenemu 

letu, in  

(c) vsaj dva oddajnika signala na mestu nesreče (ELT (S)) za preživele, ki lahko oddajata na 

frekvencah za nevarnost, predpisanih z ICAO Prilogo 10, Zvezek V, poglavje 2. 

OPS 1.835 

Oprema za preživetje 

Operator ne uporablja letala nad območji, kjer bi bilo iskanje in reševanje posebej zahtevno, če ni 

opremljeno z naslednjim: 

(a) s signalno opremo za oddajanje pirotehničnih signalov v sili iz ICAO, Priloga 2; 
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(b) vsaj z enim oddajnikom signala na kraju nesreče (ELT (S)) za preživele, ki oddaja na 

frekvencah za klic v sili iz ICAO, Priloga 10, Zvezek V, poglavje 2, in 

(c) dodatno opremo za preživetje za predvideno zračno pot, ob upoštevanju števila oseb na letalu, 

razen da na letalu ni treba imeti opreme iz pododstavka (c), če letalo: 

(1) ostane v takšni razdalji od območja, na katerem iskanje in reševanje ni posebej 

zahtevno, ki ustreza: 

(i) 120 minutam potovalne hitrosti z enim nedelujočim motorjem za letala, ki lahko 

pri okvari ključne pogonske enote ali enot na kateri koli točki zračne poti ali 

načrtovanih preusmeritev nadaljujejo let do letališča, ali  

(ii) 30 minutam pri potovalni hitrosti za vsa druga letala, 

ali 

(2) za letala, certificirana v skladu s certifikacijskimi specifikacijami iz CS-25 ali 

enakovrednimi zahtevami, če se oddaljijo od območja, primernega za pristanek v sili, največ 

90 minut letenja s potovalno hitrostjo. 
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OPS 1.840 

Vodna in amfibijska letala – Razna oprema 

(a) Operator ne uporablja na vodi vodnega ali amfibijskega letala, če ni opremljeno s: 

(1) sidrom in drugo opremo, potrebno za lažji privez, sidranje in manevriranje letala na 

vodni površini, ki ustreza njegovi velikosti, teži in značilnostim v zvezi z njegovim 

upravljanjem, in  

(2) opremo za oddajanje zvočnih signalov iz Mednarodnih predpisov za preprečevanje 

trkov na morju, kjer je to možno. 

Dodatek 1 k OPS 1.715 

Zapisovalniki podatkov o letu - 1 - Seznam parametrov, ki jih je treba beležiti 

Tabela A1 - Letala z največjo potrjeno vzletno maso nad 5 700 kg 

Opomba: Številka v levem stolpcu pomeni serijsko številko iz dokumenta EUROCAE ED55 

 

ŠT. PARAMETER 

1 ČAS 

2 TLAČNA VIŠINA 
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3 INDICIRANA HITROST 

4 SMER LETA (HEADING) 

5 NORMALNI POSPEŠEK 

6 POLOŽAJ GLEDE NA PREČNO OS (PITCH ATTITUDE) 

7 POLOŽAJ GLEDE NA VZDOLŽNO OS (ROLL ATTITUDE) 

8 ROČNA NASTAVITEV RADIJSKE FREKVENCE 

9 POGONSKA MOČ/POTISK ZA VSAK MOTOR IN POLOŽAJ ROČICE ZA 

NASTAVITEV MOČI/POTISKA, ČE JE PRIMERNO 

10 POLOŽAJ ZAKRILC ALI NASTAVITEV V PILOTSKI KABINI 

11 POLOŽAJ PREDKRILC ALI NASTAVITEV V PILOTSKI KABINI 

12 STATUS POVRATNEGA POTISKA 

13 POLOŽAJ AERODINAMIČNE ZAVORE IN/ALI NASTAVITEV 

14 ABSOLUTNA ALI ZUNANJA TEMPERATURA OZRAČJA 

15 AVTOPILOT, AVTOMATSKA NASTAVITEV MOČI IN AFCS NAČIN IN 

STATUS DELOVANJA 

16 VZDOLŽNI POSPEŠEK 

17 BOČNI POSPEŠEK 
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Tabela A2 - Letala z največjo potrjeno vzletno maso 5700 kg ali manj 

Opomba: Številka v levem stolpcu pomeni serijsko številko iz dokumenta EUROCAE ED55 

ŠT. PARAMETER 

1 ČAS 

2 TLAČNA VIŠINA 

3 INDICIRANA HITROST 

4 SMER LETA (HEADING) 

5 NORMALNI POSPEŠEK 

6 POLOŽAJ GLEDE NA PREČNO OS (PITCH ATTITUDE) 

7 POLOŽAJ GLEDE NA VZDOLŽNO OS (ROLL ATTITUDE) 

8 ROČNA NASTAVITEV RADIJSKE FREKVENCE 

9 POGONSKA MOČ/POTISK ZA VSAK MOTOR IN POLOŽAJ ROČICE ZA 

NASTAVITEV MOČI/POTISKA, ČE JE PRIMERNO 



 
13376/1/05 REV 1  jb 291 
PRILOGA DG C III   SL 

 

10 POLOŽAJ ZAKRILC ALI NASTAVITEV V PILOTSKI KABINI 

11 POLOŽAJ PREDKRILC ALI NASTAVITEV V PILOTSKI KABINI 

12 STATUS POVRATNEGA POTISKA 

13 POLOŽAJ AERODINAMIČNE ZAVORE IN/ALI NASTAVITEV 

14 ABSOLUTNA ALI ZUNANJA TEMPERATURA OZRAČJA 

15 AVTOPILOT/AVTOMATSKA NASTAVITEV MOČI (STATUS DELOVANJA) 

16 VPADNI KOT (ČE JE NA VOLJO PRIMEREN SENZOR) 

17 VZDOLŽNI POSPEŠEK 
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Tabela B - Dodatni parametri za letala z največjo potrjeno vzletno maso nad 27 000 kg 

Opomba: Številka v levem stolpcu pomeni serijsko številko iz dokumenta EUROCAE ED55 

 

ŠT. PARAMETER 

18 OSNOVNO KRMARJENJE LETALA – POLOŽAJ KRMILNE POVRŠINE IN/ALI 

PILOTOV INPUT (PREČNA, VZDOLŽNA IN NAVPIČNA OS) 

19 POLOŽAJ VIŠINSKEGA TRIMERJA 

20 RADIJSKA VIŠINA 

21 VERTIKALNO ODSTOPANJE OD SNOPA (ILS DRSNA POT ALI MLS VIŠINA) 

22 HORIZONTALNO ODSTOPANJE OD SNOPA (ILS VODENJE PO SMERI ALI 

MLS AZIMUT) 

23 PRELET OZNAČEVALNIKA 

24 OPOZORILA  
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25 PRIDRŽANO (PRIPOROČENA JE IZBIRA FREKVENCE NAVIGACIJSKEGA 

SPREJEMNIKA) 

26 PRIDRŽANO (PRIPOROČENA JE DME RAZDALJA) 

27 STATUS MIKROSTIKALA NA PODVOZJU ALI STATUS ZEMLJA/ZRAK 

28 SISTEM OPOZARJANJA NA BLIŽINO TAL 

29 VPADNI KOT 

30 OPOZARJANJE NA ZNIŽAN TLAK (MOČ HIDRAVLIČNEGA IN 

PNEVMATSKEGA SISTEMA) 

31 HITROST GLEDE NA ZEMLJO 

32 PODVOZJE ALI POLOŽAJ SELEKTORJA PODVOZJA 
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Tabela C - Letala, opremljena s sistemi elektronskih prikazovalnikov 

Opomba: Številka v srednjem stolpcu pomeni serijsko številko iz dokumenta EUROCAE ED55, 

  tabela A1.5 

 

ŠT. ŠT. PARAMETER  

33 6 IZBRANA BAROMETRSKA NASTAVITEV (ZA POSAMEZNO PILOTSKO 

MESTO) 

34 7 IZBRANA VIŠINA 

35 8 IZBRANA HITROST 

36 9 IZBRANO MACHOVO ŠTEVILO 

37 10 IZBRANA VERTIKALNA HITROST 

38 11 IZBRANA SMER LETA (HEADING) 

39 12 IZBRANA POT LETA (FLIGHT PATH) 

40 13 IZBRANA VIŠINA ODLOČITVE 

41 14 EFIS OBLIKA PRIKAZOVANJA 

42 15 MULTI-FUNKCIJSKI (MOTOR/OPOZARJANJE) OBLIKA PRIKAZOVANJA
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Dodatek 1 k OPS 1.720 

Zapisovalniki podatkov o letu -2 - Seznam parametrov, ki jih je treba beležiti 

Tabela A - Letala z največjo potrjeno vzletno maso nad 5700 kg 

 

ŠT. PARAMETER 

1 ČAS 

2 TLAČNA VIŠINA 

3 INDICIRANA HITROST 

4 SMER LETA (HEADING) 

5 NORMALNI POSPEŠEK 

6 POLOŽAJ GLEDE NA PREČNO OS (PITCH ATTITUDE) 

7 POLOŽAJ GLEDE NA VZDOLŽNO OS (ROLL ATTITUDE) 

8 ROČNA NASTAVITEV RADIJSKE FREKVENCE, RAZEN ČE JE NA VOLJO 

ALTERNATIVNI NAČIN ISTOČASNEGA FDR IN CVR ZAPISOVANJA  

9 MOČ ZA VSAK MOTOR 
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10 POLOŽAJ ZAKRILC ALI NASTAVITEV V PILOTSKI KABINI 

11 POLOŽAJ PREDKRILC ALI NASTAVITEV V PILOTSKI KABINI 

12 STATUS POVRATNEGA POTISKA (SAMO ZA TURBOREAKTIVNA LETALA) 

13 POLOŽAJ AERODINAMIČNE ZAVORE IN/ALI NASTAVITEV 

14 ABSOLUTNA ALI ZUNANJA TEMPERATURA OZRAČJA 

15a 

15b 

AVTOPILOT – STATUS UPORABE 

NAČIN DELOVANJA AVTOPILOTA, AVTOMATSKE NASTAVITVE MOČI IN 

AFCS NAČIN IN STATUS DELOVANJA 
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Tabela B - Dodatni parametri za letala z največjo potrjeno vzletno maso nad 27 000 kg 

 

ŠT. PARAMETER  

16 VZDOLŽNI POSPEŠEK 

17 BOČNI POSPEŠEK 

18 OSNOVNO KRMARJENJE LETALA – POLOŽAJ KRMILNE POVRŠINE IN/ALI 

PILOTOV INPUT (PREČNA, VZDOLŽNA IN NAVPIČNA OS) 

19 POLOŽAJ VIŠINSKEGA TRIMERJA 

20 RADIJSKA VIŠINA 

21 ODSTOPANJE OD DRSNE POTI 

22 ODSTOPANJE OD VODENJA PO SMERI 

23 PRELET OZNAČEVALNIKA 

24 GLAVNA OPOZORILA 

25 NAV 1 IN NAV 2 IZBIRA FREKVENCE 
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26 DME 1 IN DME 2 RADZALJA 

27 STATUS MIKROSTIKALA NA PODVOZJU 

28 SISTEM OPOZARJANJA NA BLIŽINO TAL 

29 VPADNI KOT 

30 POSAMEZNI HIDRAVLIČNI SISTEM (ZNIŽANJE TLAKA) 

31 NAVIGACIJSKI PODATKI 

32 PODVOZJE ALI POLOŽAJ SELEKTORJA PODVOZJA 
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Dodatek 1 k OPS 1.725 

Zapisovalniki podatkov o letu -3 - Seznam parametrov, ki jih je treba beležiti 

Tabela A - Letala z največjo potrjeno vzletno maso nad 5700 kg 

 

ŠT. PARAMETER  

1 ČAS 

2 TLAČNA VIŠINA  

3 INDICIRANA HITROST 

4 SMER LETA (HEADING) 

5 NORMALNI POSPEŠEK 
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Tabela B - Dodatni parametri za letala z največjo potrjeno vzletno maso nad 27 000 kg 

 

ŠT. PARAMETER  

6 POLOŽAJ GLEDE NA PREČNO OS (PITCH ATTITUDE) 

7 POLOŽAJ GLEDE NA VZDOLŽNO OS (ROLL ATTITUDE) 

8 ROČNA NASTAVITEV RADIJSKE FREKVENCE, RAZEN ČE JE NA VOLJO 

ALTERNATIVNI NAČIN ISTOČASNEGA FDR IN CVR ZAPISOVANJA  

9 MOČ ZA VSAK MOTOR 

10 POLOŽAJ ZAKRILC ALI NASTAVITEV V PILOTSKI KABINI 

11 POLOŽAJ PREDKRILC ALI NASTAVITEV V PILOTSKI KABINI 

12 STATUS POVRATNEGA POTISKA (SAMO ZA TURBOREAKTIVNA LETALA) 

13 POLOŽAJ AERODINAMIČNE ZAVORE IN/ALI NASTAVITEV 

14 ABSOLUTNA ALI ZUNANJA TEMPERATURA OZRAČJA 

15a AVTOPILOT – STATUS UPORABE 
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15b NAČIN DELOVANJA AVTOPILOTA, AVTOMATSKE NASTAVITVE MOČI IN 

AFCS NAČIN IN STATUS DELOVANJA 

16 VZDOLŽNI POSPEŠEK 

17 BOČNI POSPEŠEK 

18 OSNOVNO KRMARJENJE LETALA – POLOŽAJ KRMILNE POVRŠINE IN/ALI 

PILOTOV INPUT (PREČNA, VZDOLŽNA IN NAVPIČNA OS) 

19 POLOŽAJ VIŠINSKEGA TRIMERJA 

20 RADIJSKA VIŠINA 

21 ODSTOPANJE OD DRSNE POTI 

22 ODSTOPANJE OD VODENJA PO SMERI 

23 PRELET OZNAČEVALNIKA 

24 GLAVNA OPOZORILA 

25 NAV 1 IN NAV 2 IZBIRA FREKVENCE 

26 DME 1 IN DME 2 RADZALJA 
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27 STATUS MIKROSTIKALA NA PODVOZJU 

28 SISTEM OPOZARJANJA NA BLIŽINO TAL 

29 VPADNI KOT 

30 POSAMEZNI HIDRAVLIČNI SISTEM (ZNIŽANJE TLAKA) 

31 NAVIGACIJSKI PODATKI (ZEMLJEPISNA ŠIRINA IN DOLŽINA, HITROST 

GLEDE NA ZEMLJO IN KOT ZANOSA) 

32 PODVOZJE ALI POLOŽAJ SELEKTORJA PODVOZJA 
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Dodatek 1 k OPS 1.770 

Kisik – Minimalne zahteve za dodatni kisik v letalih pod tlakom med spuščanjem v sili in 

po njem 

Tabela 1 

(a) (b) 

OSKRBA ZA: TRAJANJE LETA IN TLAČNA VIŠINA KABINE 

1. Vse, ki zasedajo sedeže 

v pilotski kabini in so 

na svojem delovnem 

mestu 

Ves čas trajanja leta, ko tlačna višina kabine presega 13000 ft, in ves 

čas leta, ko tlačna višina kabine presega 10000 ft, ne presega pa 

13000 ft po prvih 30 minutah na teh višinah, v nobenem primeru pa 

ne manj kot: 

(i) 30 minut za letala, ki imajo dovoljenje za let na višinah, ki ne 

presegajo 25000 ft (opomba 2) 

(ii) 2 uri za letala, ki imajo dovoljenje za let na višinah nad  

25000 ft (opomba 3). 

2. Vse zahtevane člane 

kabinskega osebja 

Ves čas trajanja leta, ko tlačna višina kabine presega 13000 ft, 

vendar ne manj kot 30 minut (opomba 2), ter ves čas leta, ko tlačna 

višina kabine presega 10000 ft, ne presega pa 13000 ft po prvih 30 

minutah na teh višinah. 

3. 100% potnikov 

(opomba 5) 

Ves čas trajanja leta, ko tlačna višina presega 15000 ft, vendar v 

nobenem primeru manj kot 10 minut (opomba 4). 

4. 30% potnikov (opomba 

5) 

Ves čas trajanja leta, ko tlačna višina kabine presega 14000 ft, ne 

presega pa 15000 ft. 

5. 10% potnikov (opomba 

5) 

Ves čas trajanja leta, ko tlačna višina kabine presega 10000 ft, ne 

presega pa 14000 ft po prvih 30 minutah na teh višinah. 
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Opomba 1: Zagotovljena zaloga mora upoštevati tlačno višino v kabini in profil spuščanja zadevnih 

zračnih poti. 

Opomba 2: Zahtevana minimalna zaloga ustreza količini kisika, ki se potrebuje za stalno hitrost 

spuščanja z največje certificirane operativne višine letala na 10 000 ft v desetih minutah, 

čemur sledi 20 minut letenja na višini 10 000 ft. 

Opomba 3: Zahtevana minimalna zaloga ustreza količini kisika, ki se potrebuje za stalno hitrost 

spuščanja z največje certificirane operativne višine letala na 10000 ft v desetih minutah, 

čemur sledi 110 minut letenja na 10000 ft. Pri določitvi zahtevane zaloge se lahko 

upošteva kisik iz OPS 1.780 (a)(1). 

Opomba 4: Zahtevana minimalna zaloga ustreza količini kisika, ki se potrebuje za stalno hitrost 

spuščanja z največje certificirane operativne višine letala na 15 000 ft v desetih minutah. 

Opomba 5: V tej tabeli pomeni izraz “potniki” potnike, ki so dejansko na letalu, vključno z 

dojenčki. 
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Dodatek 1 k OPS 1.775 

Dodatni kisik za letala, kjer kabina ni pod tlakom 

Tabela 1 

 

(a) (b) 

OSKRBA ZA: TRAJANJE LETA IN TLAČNA VIŠINA KABINE 

1. Vse, ki zasedajo sedeže 

v pilotski kabini in so 

na svojem delovnem 

mestu 

Ves čas trajanja leta na tlačnih višinah nad 10000 ft. 

2. Vse zahtevane člane 

kabinskega osebja 

Ves čas trajanja leta, ko tlačna višina kabine presega 13000 ft in za 

vsako obdobje, daljše od 30 minut, kadar tlačna višina kabine 

presega 10000 ft, ne presega pa 13000 ft. 

3. 100% potnikov (glej 

opombo) 

Ves čas trajanja leta na tlačnih višinah nad 13000 ft. 

4. 10% potnikov (glej 

opombo) 

Ves čas trajanja leta po 30 minutah na tlačnih višinah, ki presegajo 

10000 ft, ne presegajo pa 13000 ft. 

 

Opomba: V tej tabeli pomeni izraz “potniki” potnike, ki so dejansko na letalu, vključno z dojenčki, 

mlajšimi od dveh let. 

PODDEL L 

KOMUNIKACIJSKA IN NAVIGACIJSKA OPREMA 

OPS 1.845 

Splošni uvod 

(a) Operator zagotovi, da se let ne začne, če komunikacijska in navigacijska oprema iz tega 

pododstavka: 
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(1) nista bili odobreni in vgrajeni v skladu z zahtevami, ki se zanju uporabljajo, vključno z 

najnižjim standardom zmogljivosti ter operativnimi zahtevami in zahtevami za 

plovnost; 

(2) nista bili vgrajeni tako, da odpoved katerekoli posamezne enote, ki se zahteva za 

komunikacijo ali navigacijo ali oboje, ne povzroči odpovedi preostale enote, zahtevane 

za komunikacijo ali navigacijo; 

(3) nista v operativnem stanju za vrsto operacije, ki se izvaja, razen v primerih, 

navedenih v MEL (velja OPS 1.030) in 

(4) ni tako postavljena, kadar je namenjena uporabi enega člana letalske posadke med 

letom, da jo ta lahko uporabi na svojem delovnem mestu. 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. 



 
13376/1/05 REV 1  jb 307 
PRILOGA DG C III   SL 

(b) Minimalni standardi zmogljivosti komunikacijske in navigacijske opreme so predpisani v 

veljavnih uredbah o evropskih tehničnih standardih (ETSO), kot so našteti v veljavnih 

specifikacijah za uredbe o evropskih tehničnih standardih (CS-TSO), razen če operativni 

predpisi ali predpisi o plovnosti ne zahtevajo drugih standardov zmogljivosti. Komunikacijska 

in navigacijska oprema, ki je bila na dan začetka izvajanja OPS v skladu z drugimi 

specifikacijami za obliko in zmogljivost in ne s specifikacijami ETSO, se lahko še naprej 

uporablja ali vgrajuje, razen če niso v tem poddelu predpisane dodatne zahteve. Za 

komunikacijsko in navigacijsko opremo, ki je bila že odobrena, se ne zahteva, da je v skladu z 

revidiranim ETSO ali revidirano specifikacijo, ki ni ETSO, razen če ni zanjo predpisana 

retroaktivna zahteva. 

  

OPS 1.850 

Radijska oprema 

(a) Operator ne uporablja letala, če ni opremljeno z radijsko opremo, ki ustreza vrsti izvajane 

operacije. 

(b) Če se v skladu s tem poddelom zahtevata dva samostojna radijska sistema (ločeni in 

kompletni), mora vsak imeti svojo antensko postavitev, razen pri uporabi trdno podprtih 

brezžičnih anten ali drugih enakovredno zanesljivih antenskih postavitev, ko se zahteva samo 

ena antena. 

(c) Radiokomunikacijska oprema, ki se zahteva za upoštevanje predhodnega pododstavka (a), 

mora zagotavljati tudi komunikacije na letalski frekvenci 121,5 MHz za pomoč v nevarnosti. 
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OPS 1.855 

Plošča za izbiro zvoka 

Operator ne uporablja letala po pravilih IFR, če ni opremljeno s ploščo za izbiro zvoka, dostopno 

vsem zahtevanim članom letalske posadke. 

  

OPS 1.860 

Radijska oprema za operacije po pravilih VFR po zračnih poteh, na katerih poteka navigacija ob 

upoštevanju vizualnih orientacijskih znakov 

Operator ne uporablja letala po pravilih VFR na zračnih poteh, na katerih lahko navigacija poteka 

ob upoštevanju vizualnih orientacijskih znakov, če ni opremljeno z radio komunikacijsko opremo, 

ki je v običajnih operativnih pogojih potrebna za izvajanje naslednjega: 

(a) sporazumevanje z ustreznimi zemeljskimi postajami; 

(b) sporazumevanje z ustreznimi objekti kontrole zračnega prometa s katere koli točke 

nadzorovanega zračnega prostora, v katerem se predvidevajo leti, in 

(c) prejem meteoroloških informacij. 
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OPS 1.865 

Komunikacijska in navigacijska oprema za operacije po pravilih IFR ali po pravilih VFR po zračnih 

poteh, na katerih se navigacija ne more izvajati ob upoštevanju vizualnih orientacijskih znakov 

(a) Operator ne uporablja letala po pravilih IFR ali VFR na zračnih poteh, na katerih se 

navigacija ne more izvajati ob upoštevanju vizualnih orientacijskih znakov, če letalo ni 

opremljeno z radiokomunikacijsko opremo in radarskim odzivnikom SSR ter navigacijsko 

opremo v skladu z zahtevami služb zračnega prometa z območja oziroma območij operacij. 

(b) Radijska oprema. Operator zagotovi, da radijska oprema obsega najmanj: 

(1) dva samostojna radijska komunikacijska sistema, ki sta v običajnih operativnih pogojih 

potrebna za sporazumevanje z ustrezno zemeljsko postajo s katere koli točke na zračni 

poti, vključno s preusmeritvami, in 

(2) radarski odzivnik SSR, kot se zahteva za predvideno zračno pot. 

(c) Navigacijska oprema. Operator zagotovi, da navigacijska oprema: 

(1) obsega vsaj: 

(i) en sprejemni sistem VOR, en sistem ADF, en DME, razen da ni treba postaviti 

sistema ADF, če se v nobeni fazi predvidenega leta ne zahteva uporaba 

ADF; 
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(ii) en ILS ali MLS, če se ILS ali MLS zahtevata za navigacijo pri priletu; 

(iii) en sprejemni sistem označevalnika, če se označevalnik zahteva za navigacijo pri 

priletu; 

(iv) območni navigacijski sistem, če se za zračno pot leta zahteva območna navigacija; 

(v) dodatni sistem DME na kateri koli zračni poti ali njenem delu, če navigacija 

temelji samo na signalih DME; 

(vi) dodatni sprejemni sistem VOR na kateri koli zračni poti ali njenem delu, če 

navigacija temelji samo na signalih VOR; 

(vii) sistem ADF na kateri koli zračni poti ali njenem delu, če navigacija temelji samo 

na signalih NDB, ali 

(2) da je v skladu z zahtevano navigacijsko zmogljivostjo (RNP), ki se zahteva za operacijo 

v zadevnem zračnem prostoru. 

(d) Operator lahko uporablja letalo, ki ni opremljeno z opremo ADF ali navigacijsko opremo iz 

pododstavkov (c)(1)(vi) in/ali (c)(1)(vii) zgoraj, če je opremljeno z nadomestno opremo, ki jo 

za predvideno zračno pot leta odobri Organ. Zanesljivost in natančnost nadomestne opreme 

morata omogočati varno navigacijo na izbrani zračni poti. 
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(e) Operator zagotovi, da so komunikacijska oprema VHF, lokalizator ILS in sprejemniki VOR 

vgrajeni v letalu za uporabo po pravilih IFR in da je bilo zanje potrjeno, da izpolnjujejo 

zmogljivostne standarde za neobčutljivost na FM. 

OPS 1.866 

Radarski odzivnik 

(a) Operator ne uporablja letala, če ni opremljeno z: 

(1) radarskim odzivnikom, ki javlja tlačno višino, in  

(2) vsemi drugimi zmogljivostmi radarskega odzivnika SSR, ki se zahtevajo za predvideno 

zračno pot leta. 

OPS 1.870 

Dodatna navigacijska oprema za operacije v zračnem prostoru MNPS 

(a) Operator ne uporablja letala v zračnem prostoru MNPS, če ni opremljeno z navigacijsko 

opremo, ki izpolnjuje minimalne tehnične zahteve za navigacijsko zmogljivost, predpisane v 

ICAO Dok 7030 v obliki območnih dodatnih postopkov. 

(b) Navigacijska oprema, ki se zahteva v skladu s tem odstavkom, mora biti vidna in uporabna za 

vsakega pilota, ki sedi na svojem delovnem mestu. 

(c) Za neomejene operacije v zračnem prostoru MNPS mora biti letalo opremljeno z dvema 

samostojnima navigacijskima sistemoma velikega dosega (LRNS). 
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(d) Za operacije v zračnem prostoru MNPS po prijavljenih posebnih zračnih poteh mora biti 

letalo opremljeno z enim navigacijskim sistemom velikega dosega (LRNS), razen če ni 

določeno drugače. 

 

OPS 1.872 

Oprema za operacije v določenem zračnem prostoru z zmanjšanimi minimalnimi navpičnimi 

razdvajanji (RVSM) 

(a) Operator zagotovi, da so letala, ki se uporabljajo v zračnem prostoru RVSM, opremljena z: 

(1) dvema samostojnima sistemoma za merjenje višine, 

(2) sistemom za opozarjanje na višino leta, 

(3) samodejnim sistemom za nadzorovanje višine in 

(4) sekundarnim nadzorovalnim radarskim odzivnikom (SSR) s sistemom za javljanje 

višine, ki se lahko priključi na sistem za merjenje višine, ki se uporablja za ohranjanje 

višine. 

  



 
13376/1/05 REV 1  jb 313 
PRILOGA DG C III   SL 

PODDEL M 

VZDRŽEVANJE LETAL 

OPS 1.875 

Splošno 

(a) Operator ne uporablja letala, če ga ne vzdržuje in da v ponovno uporabo organizacija, ki je 

bila ustrezno odobrena/potrjena v skladu z delom 145, kar pa ne velja za preglede pred letom, 

za katere ni treba, da jih opravi 

organizacija iz dela 145. 

(b) Zahteve za vzdrževanje letal, ki morajo biti v skladu z zahtevami za certificiranje operatorjev 

iz OPS 1.180, so naštete v delu M. 
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PODDEL N 

LETALSKA POSADKA 

OPS 1.940 

Sestava letalske posadke 

(Glej dodatka 1 in 2 k OPS 1.940) 

(a) Operator zagotovi, da: 

(1) sta sestava letalske posadke in število članov letalske posadke na mestih, določenih za 

letalsko posadko, v skladu z minimumom iz letalskega priročnika letal (AFM) in da 

nista manjša od njega; 

(2) da letalska posadka vključuje dodatne člane letalske posadke, če to zahteva vrsta 

operacije, in da se ne zmanjša pod število iz operativnega priročnika;  

(3) da imajo vsi člani letalske posadke veljavno licenco, sprejemljivo za Organ, in da so 

ustrezno usposobljeni in sposobni izvajati naloge, ki se jim dodelijo; 

(4) da se določijo postopki, sprejemljivi za Organ, da se prepreči, da bi bilo v posadki 

preveč neizkušenih članov letalske posadke; 
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(5) da se enega pilota iz letalske posadke, ki je usposobljen za vodjo zrakoplova v skladu z 

zahtevami za licenciranje letalskih posadk, imenuje za vodjo zrakoplova, ki lahko zaupa 

vodenje leta drugemu ustrezno usposobljenemu pilotu, in 

(6) če se z letalskim priročnikom letala zahteva operator sistemov v letalu, mora biti v 

letalski posadki tudi član, ki ima licenco inženirja leta ali pa je primerno usposobljen 

član posadke in sprejemljiv za Organ. 

(7) če najame storitve članov letalskih posadk, ki so samozaposlene osebe in/ali delajo v 

samostojnem poklicu ali s krajšim delovnim časom, upošteva zahteve iz poddela N. Pri 

tem je treba posebno pozornost posvetiti skupnemu številu tipov ali različic letal, na 

katerih lahko leti član letalske posadke v komercialnem zračnem prevozu, kar pa ne sme 

odstopati od zahtev predpisanih v OPS 1.980 in OPS 1.981, vključno z njegovim delom 

pri drugem operatorju.  

Člani posadke, ki za operatorja opravljajo naloge vodje zrakoplova morajo, pred 

začetkom nenadzorovanega linijskega letenja, zaključiti osnovno usposabljanje za 

upravljanje potencialov posadke (CRM) operatorja, razen če je član posadke predhodno 

že opravil osnovno CRM usposabljanje operatorja. 

(b) Minimalna letalska posadka za operacije po pravilih IFR ali ponoči. Za operacije po pravilih 

IFR ali ponoči operator zagotovi, da: 

(1) sta za vsa turbopropelerska letala z največjim dovoljenim številom potniških sedežev 

nad 9 in vsa turboreaktivna v letalski posadki najmanj dva pilota ali 
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(2) da letala, razen letal iz predhodnega pododstavka (b)(1), upravlja en pilot, če so 

izpolnjene zahteve iz Dodatka 2 k OPS 1.940. Če zahteve iz Dodatka 2 niso izpolnjene, 

morata biti v letalski posadki najmanj dva pilota. 

JAR-OPS 1.943 

Začetno usposabljanje za skupno delo v pilotski kabini (CRM), ki ga zagotovi operator 

(a) Če član letalske posadke ni že prej opravil začetnega usposabljanja za skupno delo v pilotski 

kabini (CRM), ki ga zagotovi operator (bodisi na novo zaposleno ali obstoječe osebje), 

operator zagotovi, da član letalske posadke opravi začetni tečaj za CRM. Na novo zaposleni 

opravijo začetno usposabljanje za CRM, ki ga zagotovi operator, v prvem letu po prihodu k 

operatorju. 

(b) Če se član letalske posadke ni že prej izobraževal v zvezi s človeškimi dejavniki, mora pred 

začetnim usposabljanjem za CRM, ki ga zagotovi operator, ali skupaj z njim opraviti 

teoretični tečaj, ki temelji na programu o zmogljivostih in omejitvah človeškega delovanja za 

ATPL (glej zahteve, ki se uporabljajo za licenciranje letalskih posadk). 

(c) Začetno usposabljanje za CRM mora izvajati najmanj en vodja usposabljanja za CRM, 

sprejemljiv za Organ, ki mu lahko pri obravnavanju določenih področij pomagajo 

strokovnjaki. 

(d) Začetno usposabljanje za CRM se izvaja v skladu s podrobnim učnim načrtom iz operativnega 

priročnika. 
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OPS 1.945 

Preusmeritveno usposabljanje in preverjanje 

(Glej Dodatek 1 k OPS 1.945) 

(a) Operator zagotovi, da: 

(1) član letalske posadke mora opraviti tečaj za rating za tip, ki izpolnjuje zahteve, ki se 

uporabljajo za licenciranje letalskih posadk, če preide z enega tipa letala na drugi tip ali 

razred, za katera se zahteva nov rating za tip ali razred; 

(2) preden začne član letalske posadke izvajati nenadzorovane linijske lete, mora opraviti 

preusmeritveni tečaj operatorja: 

(i) če se preusmeri na letalo, za katerega se zahteva nov rating za tip ali razred ali 

(ii) če zamenja operatorja; 

(3) preusmeritveno usposabljanje mora izvajati ustrezno usposobljeno osebje v skladu s 

podrobnim učnim načrtom iz operativnega priročnika. Operator zagotovi, da je osebje, 

ki vključuje elemente CRM v preusmeritveno usposabljanje, ustrezno usposobljeno; 
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(4) obseg usposabljanja, ki se zahteva za preusmeritveni tečaj, ki ga zagotovi operator, se 

določi ob ustreznem upoštevanju predhodnega usposabljanja člana letalske posadke iz 

njegove evidence o usposabljanju v skladu z OPS 1.985; 

(5) minimalni standardi za usposobljenost in izkušnje, ki jih morajo imeti člani letalske 

posadke pred vključitvijo v preusmeritveno usposabljanje, se določijo v operativnem 

priročniku; 

(6) vsi člani letalske posadke morajo opraviti preverjanje v skladu z OPS 1.965 (b) ter 

usposabljanje in preverjanje v skladu z OPS 1.965 (d), preden začnejo izvajati linijske 

lete pod nadzorom; 

(7) po opravljenih linijskih letih pod nadzorom se opravi preverjanje v skladu z OPS 1.965 

(c); 

(8) potem ko je član letalske posadke začel obiskovati preusmeritveni tečaj, ki ga zagotovi 

operator, ne sme prevzeti dela na drugem tipu ali razredu letalu, dokler ne opravi tečaja, 

in 

(9) v preusmeritveno usposabljanje je treba vključiti elemente usposabljanja za CRM. 

(b) Pri prehodu na nov tip ali razred letala se lahko preverjanje iz OPS 1.965 (b) združi s 

preskusom usposobljenosti za rating za tip ali razred v skladu z zahtevami, ki se uporabljajo 

za licenciranje letalskih posadk. 
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(c) Preusmeritveni tečaj, ki ga zagotovi operator, in tečaj za rating za tip ali razred, ki se zahteva 

za izdajo licenc letalskim posadkam, se lahko združita. 

OPS 1.950 

Izobraževanje o razlikah in seznanitveno usposabljanje 

(a) Operator zagotovi, da član letalske posadke opravi: 

(1) izobraževanje o razlikah, za katerega se zahteva dodatno znanje o letalu in 

usposabljanje na ustrezni napravi za usposabljanje: 

(i) pri prehodu na drugo različico letala enakega tipa ali na drug tip iz istega razreda, 

kot ga trenutno upravlja, ali 

(ii) pri spremembi opreme in/ali postopkov na tipih ali različicah, ki jih trenutno 

upravlja; 

(2) seznanitveno usposabljanje, ki zahteva pridobitev dodatnega znanja: 

(i) pri prehodu na drugo letalo istega tipa ali različice ali 

(ii) pri spremembi opreme in/ali postopkov na tipih ali različicah, ki jih trenutno 

upravlja. 
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(b) Operator v operativnem priročniku navede, kdaj se zahtevata takšno izobraževanje o razlikah 

ali seznanitveno usposabljanje. 

OPS 1.955 

Imenovanje za vodjo zrakoplova 

(a) Operator zagotovi, da se za napredovanje iz kopilota v vodjo zrakoplova in za vse, ki se mu 

pridružijo kot vodje zrakoplova: 

(1) v operativnem priročniku navede najmanjša zahtevana raven izkušenj, sprejemljiva za 

Organ, in  

(2) da za operacije z veččlanskimi posadkami pilot opravi ustrezen tečaj poveljevanja. 

(b) Tečaj poveljevanja iz predhodnega pododstavka (a)(2) je treba navesti v operativnem 

priročniku in vključiti vsaj v naslednje: 

(1) v usposabljanje na STD (vključno z usposabljanjem za linijsko usmerjeno letenje) in/ali 

usposabljanje za letenje; 

(2) v preverjanje usposobljenosti za vodjo zrakoplova, ki ga zagotovi operator; 

(3) odgovornosti vodje zrakoplova; 

(4) linijsko usposabljanje s poveljevanjem pod nadzorom. Za pilote, ki so se že usposabljali 

na tipu letala, se zahteva najmanj deset sektorjev; 
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(5) opravljeno linijsko preverjanje vodje zrakoplova v skladu z OPS 1.965(c) ter 

usposobljenosti za zračno pot in letališče v skladu z OPS 1.975 in 

(6) elementi skupnega dela v pilotski kabini. 

OPS 1.960 

Vodje zrakoplova z licenco poklicnega pilota 

(a) Operator zagotovi, da: 

(1) imetnik licence za poklicnega pilota (CPL) ne dela kot vodja zrakoplova, certificiranega 

v letalskem priročniku letala za operacije z enim pilotom, razen če: 

(i) ima pilot, ki izvaja operacije za prevoz potnikov po vizualnih pravilih letenja 

(VFR) zunaj območja 50 nm od odhodnega letališča, skupaj najmanj 500 ur 

letenja na letalih ali veljaven instrumentalen rating ali 
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(ii) če ima pilot, ki upravlja večmotorni tip letala pri pravilih instrumentalnega letenja 

(IFR), skupaj najmanj 700 ur operacij na letalih, od tega 400 ur kot vodja 

zrakoplova (v skladu z zahtevami za licenciranje letalskih posadk), od tega 100 ur 

po pravilih IFR, ki vključujejo 40 ur na večmotornih letalih. Teh 400 ur kot vodja 

zrakoplova se lahko nadomesti z urami, ko je letel kot kopilot 

po načelu dve uri kot kopilot je enako kot ena ura kot vodja zrakoplova, če so bile 

te ure pridobljene v okviru vzpostavljenega sistema posadk z več piloti iz 

operativnega priročnika; 

(2) za izvajanje letov po pravilih IFR kot edini pilot mora poleg zahtev iz predhodnega 

pododstavka (a)(1)(ii) izpolnjevati tudi zahteve iz Dodatka 2 k OPS 1.940 in 

(3) za operacije s posadkami, sestavljenimi iz več pilotov, mora pilot, preden začne delati 

kot vodja zrakoplova, poleg zahtev iz predhodnega pododstavka (a)(1) izpolniti tudi 

zahtevo o opravljenem tečaju poveljevanja iz OPS 1.955 (a)(2). 
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OPS 1.965 

Periodično usposabljanje in preverjanje 

(Glej dodatka 1 in 2 k OPS 1.965) 

(a) Splošno. Operator zagotovi, da: 

(1) se vsi člani letalske posadke vključijo v periodično usposabljanje in preverjanje ter da 

celotno takšno usposabljanje in preverjanje ustreza tipu ali različici letala, na katerem 

dela član letalske posadke; 

(2) se v operativnem priročniku določita periodično usposabljanje in preverjanje, ki ju 

odobri Organ; 

(3) periodično usposabljanje izvaja naslednje osebje: 

(i) usposabljanje na tleh in osvežitveno usposabljanje – ustrezno usposobljeno 

osebje; 

(ii) usposabljanje na letalu/STD – Inštruktor za rating za tip (TRI), inštruktor za rating 

za razred (CRI) ali pri usposabljanju na/STD inštruktor za letenje na simulatorju 

(SFI), če TRI, CRI ali SFI izpolnjujejo zahteve operatorja glede izkušenj in 

znanja, ki morajo biti dovolj bogati, da lahko poučujejo o zadevah iz 

odstavkov (a)(1)(i)(A) in (B) Dodatka 1 k OPS 1.965; 

(iii) usposabljanje za uporabo reševalne in varnostne opreme – ustrezno usposobljeno 

osebje in 
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(iv) Usposabljanje za skupno delo v pilotski kabini 

(A) skupno delo v pilotski kabini (CRM):(A) celotno osebje, ki izvaja 

periodično usposabljanje, vključi elemente CRM v vse faze periodičnega 

usposabljanja. Operator zagotovi, da je celotno osebje, ki izvaja periodično 

usposabljanje, ustrezno usposobljeno za vključitev elementov CRM v to 

usposabljanje; 

(B) modularno usposabljanje za CRM – izvaja ga najmanj en vodja 

usposabljanja za CRM, sprejemljiv za Organ, ki mu pri obravnavanju 

določenih področij lahko pomagajo strokovnjaki;(4) 

(4) preverjanje pri periodičnem usposabljanju izvaja naslednje osebje: 

(i) preverjanja usposobljenosti, ki jih zagotovi operator – izvajajo jih izpraševalec za 

rating za tip (TRE), izpraševalec za rating za razred (CRE) ali če se preverjanje 

izvaja na STD, izpraševalec TRE, CRE ali izpraševalec za letenje na simulatorju 

(SFE), ki dobro poznajo načela CRM in so usposobljeni za oceno veščin CFM; 

(ii) linijska preverjanja – izvajajo jih ustrezno usposobljeni vodje zrakoplovov, ki jih 

imenuje operator in so sprejemljivi za Organ; 

(iii) preverjanje usposobljenosti za uporabo reševalne in varnostne opreme – izvaja ga 

ustrezno usposobljeno osebje. 
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(b) Preverjanje usposobljenosti, ki ga zagotovi operator 

(1) Operator zagotovi, da: 

(i) vsak član letalske posadke opravi preverjanja usposobljenosti, ki jih zagotovi 

operator, da dokaže svojo usposobljenost za izvajanje običajnih in neobičajnih 

postopkov ter postopkov v sili, in  

(ii) se preverjanje izvede brez vizualne reference, če bo moral član letalske posadke 

leteti po pravilih IFR; 

(iii) vsak član letalske posadke opravi preverjanje usposobljenosti, ki ga zagotovi 

operator, kot sestavni del običajnega dopolnilnega usposabljanja za letalsko 

posadko 

(2) Rok veljavnosti preverjanja usposobljenosti, ki ga zagotovi operator, traja šest 

koledarskih mesecev in preostanek meseca izdaje. Če se preverjanje izvede v zadnjih 

treh koledarskih mesecih veljavnosti predhodnega preverjanja usposobljenosti, traja 

njegova veljavnost od datuma izdaje do šest koledarskih mesecev po poteku datuma 

tega predhodnega preverjanja usposobljenosti, ki ga zagotovi operator. 

(c) Linijsko preverjanje. Operator zagotovi, da vsak član letalske posadke opravi linijsko 

preverjanje na letalu, da dokaže svojo usposobljenost za izvajanje običajnih linijskih operacij 

iz operativnega priročnika. Rok veljavnosti linijskega preverjanja usposobljenosti znaša 

dvanajst koledarskih mesecev in preostanek meseca izdaje. Če se linijsko preverjanje izvede v 

zadnjih treh koledarskih mesecih veljavnosti predhodnega linijskega preverjanja, traja 

njegova veljavnost od datuma izdaje do 12 koledarskih mesecev po poteku datuma 

navedenega predhodnega preverjanja. 
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(d) Usposabljanje za uporabo reševalne in varnostne opreme in njegovo preverjanje. Operator 

zagotovi, da vsak član letalske posadke na mestu opravi usposabljanje in preverjanje 

usposobljenosti za uporabo vse reševalne in varnostne opreme na letalu. Rok veljavnosti 

preverjanja usposobljenosti za uporabo reševalne in varnostne opreme traja dvanajst 

koledarskih mesecev in preostanek meseca izdaje. Če se preverjanje izvede v zadnjih treh 

koledarskih mesecih veljavnosti predhodnega preverjanja usposobljenosti za uporabo 

reševalne in varnostne opreme, traja njegova veljavnost od datuma izdaje do dvanajst 

koledarskih mesecev po poteku datuma predhodnega preverjanja usposobljenosti za uporabo 

reševalne in varnostne opreme. 

(e) CRM. Operator zagotovi, da: 

(1) se elementi CRM vključijo v vse faze periodičnega usposabljanja in 

(2) vsak član letalske posadke opravi posebno modularno usposabljanje za CRM. Vse 

pomembne teme usposabljanja za CRM morajo biti obravnavane v obdobju največ treh 

let. 

(f) Usposabljanje na tleh in osvežitveno usposabljanje. Operator zagotovi, da vsak član letalske 

posadke vsaj vsakih dvanajst mesecev opravi usposabljanje na tleh in osvežitveno 

usposabljanje. Če se usposabljanje izvede v času treh koledarskih mesecih pred potekom 12 

koledarskih mesecev, je treba naslednje usposabljanje na tleh in osvežitveno usposabljanje 

opraviti v dvanajstih koledarskih mesecih po poteku prvotnega roka predhodnega 

usposabljanja na tleh in osvežitvenega usposabljanja. 
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(g) Usposabljanje na letalu/STD. Operator zagotovi, da vsak član letalske posadke vsaj vsakih 

dvanajst koledarskih mesecev opravi usposabljanje na letalu/STD. Če se usposabljanje izvede 

v času treh koledarskih mesecih pred potekom 12 koledarskih mesecev, je treba naslednje 

usposabljanje na letalu/STD opraviti v dvanajstih koledarskih mesecih po poteku prvotnega 

roka predhodnega usposabljanja na letalu/STD. 

OPS 1.968 

Usposobljenost pilota za delo na katerem koli pilotovem sedežu 

(Glej Dodatek 1 k OPS 1.968) 

(a) Operator zagotovi, da: 

(1) pilot, ki se mu lahko dodeli delo na katerem koli pilotovem sedežu, opravi ustrezno 

usposabljanje in preverjanje in 

(2) se program usposabljanja in preverjanja navede v operativnem priročniku in je 

sprejemljiv za Organ. 
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OPS 1.970 

Zadnje izkušnje 

(a) Operator zagotovi, da: 

(1)  se pilota ne določi za delo na letalu kot člana minimalne certificirane posadke 

bodisi kot leteči ali neleteči pilot, če ta v zadnjih 90 dneh ni izvedel treh vzletov in 

treh pristankov kot leteči pilot na letalu, ali simulatorju letenja, istega 

tipa/razreda; 

(2) se pilota, ki nima veljavnega instrumentalnega ratinga, ne določi za delo na letalu 

ponoči kot vodja zrakoplova, če v zadnjih 90 dneh ni izvedel vsaj enega pristanka 

ponoči kot leteči pilot na letalu, ali simulatorju letenja, istega tipa/razreda. 

(b) Rok 90 dni iz predhodnih pododstavkov (a)(1) in (2) se lahko podaljša na največ 120 dni z 

linijskim letenjem pod nadzorom inštruktorja ali izpraševalca za rating za tip. Za roke nad 120 

dni se zahteva glede tekočih izkušenj izpolni z letom za usposabljanje ali uporabo simulatorja 

letenja ali predvidenega tipa letala. 
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OPS 1.975 

Usposobljenost za ruto in letališče 

(a) Operator zagotovi, da pilot, preden se ga določi za vodjo zrakoplova ali pilota, na katerega 

lahko vodja zrakoplova prenese vodenje leta, pridobi ustrezno znanje o zračni poti, predvideni 

za let, ter letališčih (vključno z nadomestnimi), napravah in postopkih, ki naj bi jih uporabil. 

(b) Rok veljavnosti usposobljenosti za zračno pot in letališče znaša dvanajst koledarskih 

mesecev, poleg preostanka: 

(1) meseca pridobitve usposobljenosti ali 

(2) meseca zadnje operacije na zračni poti ali do letališča. 

(c) Usposobljenost za zračno pot in letališče se ponovno potrdi z letenjem na zračni poti ali do 

letališča v roku veljavnosti iz predhodnega pododstavka (b). 

(d) Če se ponovno potrdi v zadnjih treh koledarskih mesecih veljavnosti predhodne 

usposobljenosti za zračno pot in letališče, traja njegova veljavnost od datuma ponovne 

potrditve do dvanajst koledarskih mesecev po poteku datuma te predhodne usposobljenosti za 

zračno pot in letališče. 
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OPS 1.978 

Nadaljevalni program usposabljanja 

(a) Roka veljavnosti iz OPS 1.965 in 1.970 se lahko podaljšata, če Organ odobri nadaljevalni 

program usposabljanja, ki ga uvede operator. 

(b) Nadaljevalni program usposabljanja mora vključevati usposabljanje in preverjanje, ki 

vzpostavlja in ohranja usposobljenost, ki ni manjša od usposobljenosti iz OPS 1.945, 1.965 in 

1.970. 

OPS 1.980 

Operacije na več kot enem tipu ali različici 

(Glej Dodatek 1 k OPS 1.980) 

(a) Operator zagotovi, da član letalske posadke ne leti na več kot enem tipu ali različici, če za to 

ni usposobljen. 

(b) Operator pri preučevanju možnosti za operacije na več kot enem tipu ali različici, zagotovi, da 

razlike in/ali podobnosti zadevnih letal upravičujejo takšno operacijo, ob upoštevanju 

naslednjega: 

(1) tehnološke ravni; 

(2) operativnih postopkov; 
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(3) značilnosti upravljanja. 

(c) Operator zagotovi, da član letalske posadke, ki upravlja več kot en tip ali različico, izpolnjuje 

vse zahteve iz poddela N za vsak tip ali različico, če ni Organ odobril uporabo kredita 

oziroma kreditov, povezanih z zahtevami za usposabljanje, preverjanje in zadnje izkušnje. 

(d) Operator navede za vsako operacijo na več kot enem tipu ali različici v operativnem 

priročniku ustrezne postopke in/ali operativne omejitve, ki jih odobri Organ in vključujejo: 

(1) minimalno raven izkušenosti članov letalske posadke; 

(2) minimalno raven izkušenj na enem tipu ali različici letala pred začetkom usposabljanja 

za drug tip ali različico ali pred začetkom operacij; 

(3) postopek, po katerem se letalska posadka, usposobljena za en tip ali različico, 

usposablja in usposobi za drug tip ali različico; 

(4) vse zahteve, ki se uporabljajo za zadnje izkušnje na vsakem tipu ali različici. 
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OPS 1.981 

Upravljanje helikopterjev in letal 

(a) Če član letalske posadke upravlja helikopterje in letala: 

(1) operator zagotovi, da se upravljanje helikopterjev in letal omeji na en tip letala in en tip 

helikopterja. 

(2) operator v operativnem priročniku navede ustrezne postopke in/ali operativne omejitve, 

ki jih odobri Organ. 

OPS 1.985 

Evidenca o usposabljanju 

(a) Operator: 

(1) vodi evidenco o vsem usposabljanju, preverjanju in usposobljenosti iz OPS 1.945, 

1.955, 1.965, 1.968 in 1.975, ki jih opravi in pridobi član letalske posadke, in 

(2) da zapise o vseh preusmeritvenih tečajih in periodičnih usposabljanjih ter preverjanjih 

na zahtevo na voljo zadevnemu članu letalske posadke. 
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Dodatek 1 k OPS 1.940 

Zamenjava članov letalske posadke med letom 

(a) Člana letalske posadke lahko pri izvajanju njegovih nalog pri krmilu zamenja drug ustrezno 

usposobljen član letalske posadke. 

(b) Zamenjava vodje zrakoplova 

(1) Vodja zrakoplova lahko vodenje letala prenese na: 

(i) drugega usposobljenega vodjo zrakoplova ali 

(ii) samo pri operacijam nad 200 FL, na pilota, usposobljenega v skladu s 

pododstavkom (c) spodaj. 

(c) Minimalne zahteve za pilota, ki zamenja vodjo zrakoplova: 

(1) veljavna licenca prometnega pilota; 

(2) preusmeritveno usposabljanje in preverjanje (vključno z usposabljanjem za rating za tip) 

iz OPS 1.945; 

(3) vsa periodična usposabljanja in preverjanja iz OPS 1.965 in OPS 1.968 in 

(4) usposobljenost za zračno pot iz OPS 1.975. 



 
13376/1/05 REV 1  jb 334 
PRILOGA DG C III   SL 

(d) Zamenjava kopilota 

(1) Kopilota lahko zamenja: 

(i) drug ustrezno usposobljen pilot ali 

(ii) nadomestni kopilot pri križarjenju, usposobljen v skladu z zahtevami iz 

pododstavka (e) spodaj. 

(e) Minimalne zahteve za nadomestnega kopilota pri križarjenju 

(1) veljavna licenca poklicnega pilota z instrumentalnim ratingom; 

(2) preusmeritveno usposabljanje in preverjanje, vključno z usposabljanjem za rating za tip, 

iz OPS 1.945, razen zahteve za usposabljanje za vzlet in pristanek; 

(3) vsa periodična usposabljanja in preverjanja iz OPS 1.965, razen zahteve za 

usposabljanje za vzlet in pristanek, in 

(4) delo v vlogi kopilota pri križarjenju, ki ne poteka pod FL 200. 

(5) Zadnje izkušnje iz OPS 1.970 se ne zahtevajo. Vendar se pilot vključi v osvežitveno 

usposabljanje za pridobitev tekočih izkušenj iz letenja na simulatorju v časovnih 

presledkih, ki niso daljši od 90 dni. To osvežitveno usposabljanje se lahko združi z 

usposabljanjem iz OPS 1.965. 



 
13376/1/05 REV 1  jb 335 
PRILOGA DG C III   SL 

(f) Zamenjava upravljavca sistemov letala. Upravljavca sistemov letala lahko med letom 

nadomesti član posadke, ki ima licenco letalskega inženirja, ali član letalske posadke z 

usposobljenostjo, sprejemljivo za Organ. 

Dodatek 2 k OPS 1.940 

Operacije z enim pilotom po pravilih IFR ali ponoči 

(a) Letala iz OPS 1.940 (b)(2) lahko po pravilih IFR ali ponoči upravlja en pilot, če so izpolnjene 

naslednje zahteve: 

(1) operator v operativni priročnik vključi program pilotovega preusmeritvenega in 

periodičnega usposabljanja, ki vključuje dodatne zahteve za operacije z enim pilotom; 

(2) postopki za pilotsko kabino morajo vključevati zlasti: 

(i) upravljanje motorjev in ravnanje v sili; 

(ii) uporabo običajnega in neobičajnega kontrolnega seznama in kontrolnega seznama 

za preverjanje v sili; 

(iii) sporazumevanje z ATC; 

(iv) odletne in priletne postopke; 
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(v) upravljanje avtopilota; in 

(vi) uporabo poenostavljene dokumentacije med letom; 

(3) periodična preverjanja iz OPS 1.965 se izvedejo v vlogi enega pilota na tipu ali razredu 

letala v reprezentativnem okolju za operacije; 

(4) pilot mora imeti najmanj 50 ur letenja na določenem tipu ali razredu letala po pravilih 

IFR, od tega deset ur kot vodja zrakoplova, in 

(5) minimalne zahtevane zadnje izkušnje, ki jih mora imeti pilot, ki vodi operacijo z enim 

pilotom po pravilih IFR ali ponoči, zajemajo pet letov po pravilih IFR, vključno s tremi 

instrumentalnimi prileti, izvedenimi v zadnjih 90 dneh na tipu ali razredu letala v vlogi 

edinega pilota. Ta zahteva se lahko nadomesti s preveritvijo instrumentalnega prileta 

IFR na tipu ali razredu letala. 

Dodatek 1 k OPS 1.945 

Preusmeritveni tečaj, ki ga zagotovi operator 

(a) Preusmeritveni tečaj, ki ga zagotovi operator, vključuje: 

(1) usposabljanje in preverjanje na tleh, vključno z letalskimi sistemi ter običajnimi in 

neobičajnimi postopki in postopki v sili; 
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(2) usposabljanje za uporabo reševalne in varnostne opreme ter preverjanje, ki mora biti 

opravljeno pred začetkom usposabljanja na letalu; 

(3) usposabljanje in preverjanje na letalu/simulatorju letenja in 

(4) linijsko letenje pod nadzorom in linijsko preverjanje. 

(b) Preusmeritveni tečaj mora potekati v vrstnem redu iz predhodnega pododstavka (a). 

(c) Po koncu preusmeritvenega tečaja brez opravljenih ur letenja pilot: 

(1) v 15 dneh začne linijsko letenje pod nadzorom in 

(2) izvede svoje prve štiri vzlete in pristanke na letalu pod nadzorom TRI(A), ki sedi na 

pilotovem sedežu. 

(d) Elemente skupnega dela v pilotski kabini je treba vključiti v preusmeritveni tečaj, ki ga izvaja 

ustrezno usposobljeno osebje. 

(e) Če član letalske posadke predhodno še ni opravil preusmeritvenega tečaja, ki ga zagotovi 

operator, operator zagotovi, da član letalske posadke poleg usposabljanja iz predhodnega 

pododstavka (a) opravi tudi splošno usposabljanje za prvo pomoč in, če je ustrezno, 

usposabljanje za postopke pri prisilnem pristanku na vodi, pri čemer uporablja opremo v vodi. 



 
13376/1/05 REV 1  jb 338 
PRILOGA DG C III   SL 

Dodatek 1 k OPS 1.965 

Periodično usposabljanje in preverjanje – Piloti 

(a) Periodično usposabljanje – Periodično usposabljanje vključuje: 

(1) Usposabljanje na tleh in osvežitveno usposabljanje 

(i) Program usposabljanja na tleh in osvežitvenega usposabljanja vključuje: 

(A) letalske sisteme; 

(B) operativne postopke in zahteve, vključno z razledenitvijo na 

tleh/preprečevanjem zaledenitve in onesposobitvijo pilota, in 

(C) nesreče/incidente in pregled dogodkov. 

(ii) Znanje, pridobljeno pri usposabljanju na tleh in osvežitvenem usposabljanju, se 

preveri z vprašalnikom ali na drug ustrezen način. 

(2) Usposabljanje na letalu/STD 

(i) Program usposabljanja na letalu/STD se določi tako, da se v predhodnem 

triletnem obdobju vanj zajamejo vse večje okvare letalskih sistemov in z njimi 

povezani postopki. 



 
13376/1/05 REV 1  jb 339 
PRILOGA DG C III   SL 

(ii) Če se na letalu izvajajo manevri pri okvari motorja, se simulira okvara motorja. 

(iii) Usposabljanje na letalu/STD se lahko združi s preverjanjem usposobljenosti, ki ga 

zagotovi operator. 

(3) Usposabljanje za uporabo reševalne in varnostne opreme 

(i) Program usposabljanja za uporabo reševalne in varnostne opreme se lahko združi 

s preverjanjem reševalne in varnostne opreme in se izvede na letalu ali ustrezni 

nadomestni napravi za usposabljanje. 

(ii) Program usposabljanja za uporabo reševalne in varnostne opreme mora vsako leto 

vključevati naslednje: 

(A) dejansko uporabo rešilnih jopičev, če so v opremi letala; 

(B) dejansko uporabo opreme za zaščito dihal, če je letalo z njo opremljeno; 

(C) dejansko uporabo gasilnih aparatov; 

(D) poučitev o kraju nahajanja in uporabi vse reševalne in varnostne opreme na 

letalu; 

(E) poučitev o razmestitvi in uporabi vseh vrst izhodov in 

(F) varnostne postopke. 
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(iii) Vsaka tri leta mora ta program usposabljanja vključevati naslednje: 

(A) dejansko uporabo vseh vrst izhodov; 

(B) prikaz načina uporabe reševalne drče, če je letalo z njo opremljeno; 

(C) dejansko gašenje z opremo, ki ustreza opremi na letalu, dejanskega ali 

simuliranega požara, razen da se pri halonskih gasilnih aparatih lahko 

uporabi nadomestni postopek, sprejemljiv za Organ; 

(D) učinke dima v zaprtem območju in dejansko uporabo vse ustrezne opreme v 

simuliranem, z dimom napolnjenem okolju; 

(E) dejansko ravnanje s pirotehničnimi sredstvi, pravimi ali simuliranimi, če je 

letalo z njimi opremljeno, in 

(F) prikaz uporabe rešilnega čolna oziroma čolnov, če je letalo z njimi 

opremljeno. 

(4) Usposabljanje za skupno delo v pilotski kabini 

(i) Elementi CRM se vključijo v vse ustrezne faze periodičnega usposabljanja in 
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(ii) določi se poseben modularni program usposabljanja za CRM, ki v obdobju, ki ne 

sme biti daljše od treh let, zajame vse naslednje pomembne teme usposabljanja za 

CRM: 

(A) človeške napake in zanesljivost, veriga napak ter preprečevanje in 

odkrivanje napak; 

(B) varnostna kultura podjetja, SOP, organizacijski dejavniki; 

(C) stres, obvladovanje stresa, utrujenost in pomanjkanje spanja; 

(D) pridobivanje informacij in njihova obdelava, zavedanje položaja, 

upravljanje delovne obremenitve; 

(E) odločanje; 

(F) sporazumevanje in usklajevanje v pilotski kabini in zunaj nje; 

(G) vodenje in timsko obnašanje, sinergija; 

(H) avtomatizacija in filozofija uporabe avtomatizacije (če ustreza glede na tip); 

(I) posebne razlike, ki se nanašajo na tip; 

(J) študije primerov; 
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(K) dodatna področja, ki upravičujejo posebno pozornost, kot so opredeljena v 

programu za preprečevanje nesreč in zagotavljanje varnosti letenja (glej 

OPS 1.037). 

(b) Periodično preverjanje. Periodično preverjanje obsega: 

(1) Preverjanja usposobljenosti, ki jih zagotovi operator; 

(i) če je ustrezno, preverjanja usposobljenosti, ki jih zagotovi operator, vključujejo 

naslednje manevre: 

(A) zaustavljeni vzlet, če je na voljo simulator letenja, sicer samo urjenje 

prijemov; 

(B) vzlet z okvaro motorja med V1 in V2 ali kakor hitro dopuščajo varnostni 

razmisleki; 

(C) natančni instrumentalni prilet pri minimumih, pri večmotornih letalih z enim 

nedelujočim motorjem; 

(D) nenatančni prilet pri minimumih; 

(E) neuspeli prilet po instrumentih pri minimumih, pri večmotornih letalih z 

enim nedelujočim motorjem, in 
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(F) pristanek z enim nedelujočim motorjem. Za enomotorna letala se zahteva 

dejanski pristanek v sili. 

(ii) Če se na letalu izvajajo manevri pri okvari motorja, je treba simulirati okvaro 

motorja. 

(iii) Poleg preverjanj iz predhodnih pododstavkov (i)(A) do (F) je treba vsakih 

dvanajst mesecev izpolniti zahteve za izdajo licenc letalskim posadkam, kar se 

lahko združi s preverjanjem usposobljenosti, ki ga zagotovi operator. 

(iv) Za pilote, ki izvajajo samo lete po pravilih VFR, se preverjanja iz predhodnih 

pododstavkov (i)(C) do (E) lahko izpustijo, kar pa ne velja za prilet in neuspeli 

prilet na večmotornih letalih z enim nedelujočim motorjem. 

(v) Preverjanje usposobljenosti, ki ga zagotovi operator, mora opraviti izpraševalec za 

rating za tip. 

(2) Preverjanje usposobljenosti za uporabo reševalne in varnostne opreme. Preverijo se tisti 

kosi opreme, za katere je bilo izvedeno usposabljanje v skladu s predhodnim 

pododstavkom (a)(3). 

(3) Linijsko preverjanje 

(i) Z linijskim preverjanjem se je treba prepričati, ali je usposobljenost za izvedbo 

celotne linijske operacije, vključno s postopki pred letom in po njem ter uporabo 

zagotovljene opreme v skladu z operativnim priročnikom, zadovoljiva. 
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(ii) Letalsko posadko je treba oceniti na podlagi njenih veščin za skupno delo v 

pilotski kabini, CRM, v skladu z metodologijo, ki je spremenljiva za Organ in ki 

se objavi v operativnem priročniku. Namen takšne ocene je: 

(A) Zagotoviti povratne informacije posadki kot celoti in posameznim njenim 

članom, uporabi pa se tudi pri opredelitvi ponovnega usposabljanja, in 

(B) uporabi se za izboljšanje sistema usposabljanja za CRM. 

(iii) Če se pilotu dodelijo naloge, ki jih mora opraviti v vlogi letečega in neletečega 

pilota, ga je treba preveriti v obeh vlogah. 

(iv) Linijsko preverjanje je treba opraviti na letalu. 

(v) Linijska preverjanja morajo izvesti vodje zrakoplova, ki jih imenuje operator in so 

sprejemljivi za Organ. Oseba iz OPS 1.965(a)(4)(ii), ki izvaja linijsko preverjanje, 

mora biti usposobljena za uporabo načel CRM in oceno veščin CRM ter mora 

sedeti na sedežu za opazovalce, če je vgrajen. Pri operacijah na dolgih progah z 

dodatno operativno letalsko posadko lahko oseba prevzame nalogo nadomestnega 

pilota pri križarjenju in med vzletom, odletom, začetnim križarjenjem, 

spuščanjem, priletom in pristankom ne sedi na nobenem pilotovem sedežu. Njena 

ocena CRM temelji izključno na opazovanju med začetnim dajanjem navodil, 

dajanjem navodil v potniški kabini, pilotski kabini in v tistih fazah, ko sedi na 

sedežu za opazovalce. 
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Dodatek 2 k OPS 1.965 

Periodično usposabljanje in preverjanje – Upravljavec sistemov letala 

(a) Periodično usposabljanje in preverjanje za upravljavce sistemov letal mora izpolnjevati 

zahteve za pilote in vse dodatne posebne naloge, razen tistih, ki se ne uporabljajo za 

upravljavce sistemov letal. 

(b) Periodično usposabljanje in preverjanje za upravljavce sistemov letal po možnosti poteka 

hkrati s periodičnim usposabljanjem in preverjanjem pilotov. 

(c) Linijsko preverjanje opravi vodja zrakoplova, ki ga imenuje operator in je sprejemljiv za 

Organ, ali inštruktor ali izpraševalec za rating za tip upravljavca sistemov letala. 

Dodatek 1 k OPS 1.968 

Usposobljenost pilota za delo na katerem koli pilotovem sedežu 

(a) Vodje zrakoplovov, od katerih njihove naloge zahtevajo, da delajo tudi na desnem sedežu in 

izvajajo naloge kopilota, ali vodje zrakoplovov, ki morajo izvajati usposabljanje ali 

preverjanje na desnem sedežu, opravijo dodatno usposabljanje in preverjanje iz operativnega 

priročnika hkrati s preverjanji usposobljenosti iz OPS 1.965 (b), ki jih zagotovi operator. To 

dodatno usposabljanje mora vključevati vsaj naslednje: 

(1) okvaro motorja med vzletom; 

(2) prilet in neuspeli prilet z enim nedelujočim motorjem in 
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(3) pristanek z enim nedelujočim motorjem. 

(b) Če se na letalu izvajajo manevri pri okvari letala, je treba simulirati okvaro motorja. 

(c) Pri delu na desnem sedežu je treba ponovno potrditi in obnoviti tudi preverjanja, ki jih 

zahteva OPS za delo na levem sedežu. 

(d) Pilot, ki zamenja vodjo zrakoplova, mora prej hkrati s preverjanji usposobljenosti iz 

OPS1.965(b), ki jih zagotovi operator, dokazati izkušnje s področja urjenja in uporabe 

postopkov, za katere ponavadi nadomestni piloti niso odgovorni. Če razlike med delom na 

levem in desnem sedežu niso velike (na primer zaradi uporabe avtopilota), se postopek lahko 

izvaja na katerem koli sedežu. 

(e) Pilot, ki ni vodja zrakoplova na levem sedežu, mora hkrati s preverjanji usposobljenosti iz 

OPS 1.965(b), ki jih zagotovi operator, dokazati izkušnje s področja urjenja in uporabe 

postopkov, za katere je sicer odgovoren vodja zrakoplova v vlogi neletečega pilota. Če razlike 

med delom na levem in desnem sedežu niso velike (na primer zaradi uporabe avtopilota), se 

postopek lahko izvaja na katerem koli sedežu. 
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Dodatek 1 k OPS 1.980 

Operacije na več kot enem tipu ali različici 

(a) Če član letalske posadke upravlja več kot en razred, tip ali različico letala, ki so našteti v 

skladu z veljavnimi zahtevami za licenciranje letalskih posadk, ne pa v zaznamku posamezne 

licence, mora operator upoštevati naslednje: 

(1) Član letalske posadke ne sme upravljati več kot: 

(i) tri tipe ali različice letal z batnimi motorji; ali 

(ii) tri tipe ali različice turbopropelerskih letal; ali 

(iii) en tip ali različico turbopropelerskega letala in en tip ali različico letala z batnimi 

motorji; ali 

(vi) en tip ali različico turbopropelerskega letala in katero koli letalo iz določenega 

razreda. 

(2) OPS 1.965 za vsak tip ali različico, ki jo uporablja, razen če operator ni prikazal 

posebnih postopkov in/ali operativnih omejitev, sprejemljivih za Organ. 
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(b) Če član letalske posadke upravlja več kot en tip ali različico letala v okviru enega ali več 

zaznamkov iz licence v skladu z zahtevami za licenciranje letalskih posadk (tip – z več piloti), 

operator zagotovi, da: 

(1) je najmanjša letalska posadka iz operativnega priročnika enak za vse predvidene tipe ali 

različice; 

(2) član letalske posadke ne upravlja več kot dva tipa ali različici letala, za katere se zahteva 

poseben zaznamek v licenci, in 

(3) da v določenem letalskem delovnem času upravlja samo letala iz enega zaznamka v 

licenci, razen če ni operator vzpostavil postopkov, ki zagotavljajo dovolj časa za 

pripravo. 

Opomba: Za primere, v katere je vključen več kot en zaznamek, glej pododstavka (c) in (d) 

spodaj. 

(c) Če član letalske posadke upravlja več kot en tip ali različico letala, ki so našteti v skladu z 

veljavnimi zahtevami za licenciranje letalskih posadk (tip – z enim pilotom in tip – z več 

piloti), ne pa v zaznamku posamezne licence, mora operator upoštevati naslednje: 

(1) predhodne pododstavke (b)(1), (b)(2) in (b)(3); 

(2) spodnji pododstavek (d). 
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(d) Če član letalske posadke upravlja več kot en tip ali različico letala, ki so našteti v skladu z 

zahtevami za licenciranje letalskih posadk (tip – z več piloti), ne pa v zaznamku posamezne 

licence, mora operator upoštevati naslednje: 

(1) predhodne pododstavke (b)(1), (b)(2) in (b)(3); 

(2) preden izkoristi prednosti dveh zaznamkov v licenci: 

(i) mora član letalske posadke opraviti dve zaporedni preverjanji usposobljenosti, ki 

ju zagotovi operator, in opraviti 500 ur na ustreznem mestu v posadki na 

operacijah v komercialnem zračnem prevozu pri enem operatorju. 

(ii) Če pilot pridobi izkušnje pri enem operatorju in izkoristi prednosti dveh 

zaznamkov v licenci, nato pa pri istem operatorju napreduje v vodjo na enem od 

teh tipov letala, mora imeti kot vodja zrakoplova najmanj šest mesecev izkušenj in 

300 ur letenja, opraviti pa mora tudi dve zaporedni preverjanji usposobljenosti, ki 

ju zagotovi operator, preden lahko zopet koristi prednosti dveh zaznamkov v 

licenci. 

(3) Preden se začnejo usposabljati za drug tip ali različico in preden ju začnejo upravljati, 

morajo člani letalske posadke na osnovnem letalu delati tri mesece in opraviti 150 ur 

letenja, ki vključujejo tudi vsaj eno preverjanje usposobljenosti. 

(4) Po opravljenem prvem linijskem preverjanju na novem tipu morajo opraviti 50 ur 

letenja ali 20 sektorjev izključno na letalih novega tipa. 
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(5) OPS 1.970 za vsak tip, ki ga uporablja, razen če mu ni Organ priznal kreditnih točk v 

skladu s pododstavkom (7) spodaj. 

(6) Rok, v katerem je treba pridobiti izkušnje iz linijskega letenja na posameznih tipih, je 

treba navesti v operativnem priročniku. 

(7) Če se zaprosi za kreditne točke za skrajšanje usposabljanja in preverjanja ter zmanjšanje 

zahtev za zadnje izkušnje na tipih letal, mora operator Organu prikazati, katerih delov 

usposabljanja na posameznem tipu ali različici zaradi medsebojne podobnosti ni treba 

ponavljati. 

(i) OPS 1.965 (b) zahteva dve preverjanji usposobljenosti na leto, ki ju zagotovi 

operator. Če se v skladu s predhodnim pododstavkom (7) priznajo kreditne točke 

za preverjanje usposobljenosti pri prehodu na nov tip, ki jih zagotovi operator, se 

pri vsakem takšnem preverjanju ponovno potrdi veljavnost takšnega preverjanja 

za drug tip. Če čas, ki poteče med preverjanji usposobljenosti za pridobitev 

licence, ne presega predpisanega roka iz veljavne uredbe za področje licenciranja 

letalskih posadk za vsak tip, so izpolnjene ustrezne zahteve za licenciranje 

letalskih posadk. V operativnem priročniku je treba navesti tudi ustrezno in 

odobreno periodično usposabljanje. 

(ii) OPS 1.965 (c) zahteva eno linijsko preverjanje vsako leto. Če se v skladu s 

predhodnim pododstavkom (7) priznajo kreditne točke za linijska preverjanja pri 

prehodu na nov tip ali različico, se pri vsakem takšnem preverjanju ponovno 

potrdi veljavnost linijskega preverjanja za drug tip ali različico. 
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(iii) Vsakoletno usposabljanje za uporabo reševalne in varnostne opreme ter 

preverjanje takšne usposobljenosti mora zajemati vse zahteve za posamezne tipe. 

(8) OPS 1.965 za vsak tip ali različico, ki ga upravljajo, razen če ni Organ priznal kreditnih 

točk v skladu s predhodnim pododstavkom (7). 

(e) Če član letalske posadke upravlja kombinacije letalskih tipov ali različic v skladu z zahtevami 

za licenciranje letalskih posadk (razred – z enim pilotom in tip – z več piloti), mora operator 

dokazati, da so bili odobreni posebni postopki in/ali operativne omejitve v skladu z OPS 

1.980 (d). 
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PODDEL O 

KABINSKO OSEBJE 

OPS 1.988 

Uporaba 

Operator zagotovi, da vsi člani kabinskega osebja izpolnjujejo zahteve iz tega poddela in vse druge 

varnostne zahteve, ki se uporabljajo za kabinsko osebje. 

V teh uredbi pomeni izraz “član kabinskega osebja” vsakega člana posadke, razen članov letalske 

posadke, ki v interesu varnosti potnikov izvaja naloge, ki mu jih dodeli v potniški kabini letala 

operator ali vodja zrakoplova. 

OPS 1.989  

Prepoznavnost 

(a) Operator zagotovi, da vsi člani kabinskega osebja nosijo uniforme operatorja za kabinsko 

osebje in so potnikom jasno prepoznavni kot člani kabinskega osebja. 

(b) Drugo osebje, kot so zdravstveno in varnostno osebje, varuhi otrok, najeti spremljevalci, 

tehnično osebje, zabavljači in tolmači, ki opravljajo naloge v potniški kabini, ne nosijo 

uniforme, po kateri bi jih potniki enačili s člani kabinskega osebja, razen če izpolnjujejo 

zahteve iz tega poddela in vse druge veljavne zahteve iz te uredbe. 
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OPS 1.990 

Število in sestava kabinskega osebja 

(a) Operator ne sme uporabiti letala z največjim dovoljenim številom potniških sedežev nad 19, 

kadar prevaža enega ali več potnikov, razen če posadka vključuje vsaj enega člana kabinskega 

osebja, ki je odgovoren za izvajanje nalog za zagotavljanje varnosti potnikom iz operativnega 

priročnika. 

(b) Pri upoštevanju predhodnega pododstavka (a) operator zagotovi, da število članov kabinskega 

osebja ustreza vsaj: 

(1) enemu članu kabinskega osebja za vsakih 50 potniških sedežev, vgrajenih na istem 

krovu letala, ali 

(2) številu članov kabinskega osebja, ki je dejavno sodelovalo v potniški kabini pri prikazu 

ustrezne evakuacije v sili, ali številu članov kabinskega osebja, za katere se domneva, 

da so sodelovali pri ustrezni analizi; če je največje dovoljeno število potniških sedežev 

manjše od števila evakuiranih sedežev med prikazom vsaj za 50 sedežev, se število 

članov kabinskega osebja lahko zmanjša za enega na vsak polni večkratnik 50 sedežev, 

s čimer se največje dovoljeno število potniških sedežev zmanjša pod certificirano 

največjo dovoljeno nosilnost. 

(c) V izjemnih okoliščinah lahko Organ od operatorja zahteva, da v posadko vključi dodatne 

člane kabinskega osebja. 
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(d) V nepredvidenih okoliščinah se zahtevano najmanjše število kabinskega osebja lahko 

zmanjša, če: 

(1) se zmanjša število potnikov v skladu s postopki iz operativnega priročnika in 

(2) če se Organu predloži poročilo po opravljenem letu. 

(e) Operator zagotovi, da se pri izvajanju storitev članov kabinskega osebja, ki so samozaposlene 

osebe in/ali delajo v samostojnem poklicu ali s krajšim delovnim časom, izpolnjujejo zahteve 

iz poddela O. Pri tem je treba zlasti upoštevati skupno število tipov ali različic zrakoplovov, 

na katerih lahko leti član kabinskega osebja v komercialnem zračnem prevozu, ki ne sme 

presegati predpisanega skupnega števila iz OPS 1.1030, ki vključuje tudi njegovo delo pri 

drugih operatorjih. 

OPS 1.995 

Minimalne zahteve 

Operator za vsakega člana kabinskega osebja zagotovi, da: 

(a) je star vsaj 18 let; 

(b) redno hodi na zdravniške preglede, kot to zahteva Organ, da se preveri njegova zdravstvena 

sposobnost za opravljanje nalog; 
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(c) je uspešno opravil začetno usposabljanje v skladu z OPS 1.1005 in ima potrdilo o varnostnem 

usposabljanju; 

(d) je opravil ustrezno preusmeritveno usposabljanje in/ali izobraževanje o razlikah, ki je 

zajemalo vsaj teme iz OPS 1.1010; 

(e) je vključen v periodično usposabljanje v skladu z določbami OPS 1.1015; 

(f) je sposoben opravljati svoje naloge v skladu s postopki iz operativnega priročnika. 

OPS 1.1000 

Vodilni člani kabinskega osebja 

(a) Če je kabinsko osebje sestavljeno iz več kot enega člana, operator imenuje vodilnega člana 

kabinskega osebja. Za operacije, pri katerih je kabinsko osebje sestavljeno iz več članov, 

zahteva pa se samo en član kabinskega osebja, operator imenuje enega člana kabinskega 

osebja, ki je odgovoren vodji zrakoplova. 

(b) Vodilni član kabinskega osebja je vodji zrakoplova odgovoren za izvajanje ter usklajevanje 

običajnih postopkov in postopkov v sili iz operativnega priročnika. Če letalska posadka med 

turbulenco ne da nobenih navodil, lahko vodilni član kabinskega osebja preneha izvajati 

naloge, ki niso povezane z varnostjo, in letalsko posadko obvesti, kako močna je bila 

turbulenca in ali je treba prižgati znak za pripetje varnostnih pasov. Nato mora kabinsko 

osebje zavarovati potniško kabino in druge površine, ki se uporabljajo. 
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(c) Če se v skladu z OPS 1.990 zahteva več kot en član kabinskega osebja, lahko operator na 

mesto vodilnega člana kabinskega osebja imenuje samo osebe, ki imajo vsaj eno leto izkušenj 

kot operativni člani kabinskega osebja in so opravile ustrezni tečaj, ki je zajemal vsaj 

naslednja področja: 

(1) dajanje navodil pred letom: 

(i) delovanje kot posadka, 

(ii) določitev razporeditve in odgovornosti kabinskega osebja, 

(iii) preučitev določenega leta, vključno s tipom letala, opremo, območjem in vrsto 

operacij, in skupin potnikov, pri čemer se posebna pozornost nameni invalidnim 

osebam, dojenčkom in škatlam z nosili; 

(2) sodelovanje v posadki: 

(i) disciplina, odgovornosti in hierarhija izdajanja navodil, 

(ii) pomen usklajevanja in poročanja, 

(iii) onesposobitev pilota; 
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(3) pregled zahtev operatorja in zakonskih zahtev: 

(i) dajanje navodil potnikom, kartoni z varnostnimi navodili, 

(ii) zavarovanje kuhinj v letalu, 

(iii) zlaganje ročne prtljage, 

(iv) elektronska oprema, 

(v) postopki pri polnjenju rezervoarjev za gorivo, medtem ko so na njem potniki, 

(vi) turbulenca, 

(vii) dokumentacija; 

(4) človeški dejavniki in skupno delo v pilotski kabini; 

(5) poročanje o nesrečah in incidentih in 

(6) omejitev trajanja letov in delovnega časa ter zahtevani čas počitka. 
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(d) Operator določi postopke za izbiro naslednjega najustrezneje usposobljenega člana 

kabinskega osebja, ki bo delal kot vodilni član kabinskega osebja, če bo imenovani vodilni 

član kabinskega osebja postal nezmožen za delo. Takšni postopki morajo biti sprejemljivi za 

Organ in morajo upoštevati operativne izkušnje člana kabinskega osebja. 

(e) usposabljanje za CRM operator zagotovi, da se v usposabljanje vključijo vsi pomembni 

elementi iz Dodatka 2 k OPS 1.1005/1.1010/1.1015, tabela 1, stolpec (a) in se obravnavajo v 

obsegu, kot se zahteva v stolpcu (f), Tečaj za vodilno kabinsko osebje. 

OPS 1.1002 

Operacije s samo enim članom kabinskega osebja 

(a) Operator zagotovi, da vsak član kabinskega osebja brez primerljivih predhodnih izkušenj, 

preden začne delati kot edini član kabinskega osebja, opravi naslednje usposabljanje: 

(1) Poleg zahtevanega usposabljanja iz OPS 1.1005 in 1.1010, tudi usposabljanje, pri 

katerem so posebej poudarjeni naslednji vidiki operacij z enim samim članom 

kabinskega osebja: 

(i) odgovornost vodji zrakoplova za izvajanje varnostnih postopkov in postopkov v 

sili, ki so v operativnem priročniku določeni za potniško kabino; 

(ii) pomen usklajevanja in poročanja letalski posadki, obvladovanje nediscipliniranih 

ali motečih potnikov; 



 
13376/1/05 REV 1  jb 359 
PRILOGA DG C III   SL 

(iii) pregled zahtev operatorja in zakonskih zahtev; 

(iv) dokumentacija; 

(v) poročanje o nesrečah in incidentih in 

(vi) omejitve trajanja letov in delovnega časa. 

(2) Seznanitveni let prek najmanj 15 sektorjev, ki traja vsaj 20 ur. Seznanitveni leti se 

izvajajo pod nadzorom ustrezno izkušenega člana kabinskega osebja na tipu letala, 

predvidenem za uporabo. 

(b) Preden se član kabinskega osebja določi za delo kot edini član kabinskega osebja, operator 

zagotovi, da je ta član kabinskega osebja sposoben opravljati svoje naloge v skladu s postopki 

iz operativnega priročnika. Ustreznost za operacije s samo enim članom kabinskega osebja se 

obravnava v merilih za izbor, zaposlitev, usposabljanje in ocenjevanje usposobljenosti 

kabinskega osebja. 

OPS 1.1005 

Začetno varnostno usposabljanje 

(Glej Dodatek 1 k OPS 1.1005) 

(a) Operator zagotovi, da vsak član kabinskega osebja pred vključitvijo v preusmeritveno 

usposabljanje uspešno opravi začetno varnostno usposabljanje, ki vključuje vsaj teme iz 

Dodatka 1 k OPS 1.1005. 



 
13376/1/05 REV 1  jb 360 
PRILOGA DG C III   SL 

(b) Izobraževalne tečaje po presoji Organa in ob njegovi odobritvi zagotavljajo: 

bodisi 

(1) operator 

- neposredno, ali 

- pa ga zagotovi posredno organizacija za usposabljanje, ki deluje v imenu 

operatorja; 

ali 

(2) odobrena organizacija za usposabljanje. 

(c) Program in organiziranost začetnih tečajev usposabljanja sta v skladu z veljavnimi zahtevami 

in ju predhodno potrdi Organ. 

(d) Po presoji Organa izda Organ, operator ali odobrena organizacija za usposabljanje, ki izvaja 

tečaj usposabljanja, članu kabinskega osebja, potem ko ta opravi začetno varnostno 

usposabljanje in uspešno opravi preveritev iz OPS 1.1025, potrdilo o varnostnem 

usposabljanju. 

(e) Če Organ operatorja ali odobreno organizacijo za usposabljanje pooblasti za izdajo potrdila o 

varnostnem usposabljanju članu kabinskega osebja, je treba v takšnem potrdilu jasno navesti 

sklicevanje na pooblastilo Organa. 
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OPS 1.1010 

Preusmeritveno usposabljanje in izobraževanje o razlikah 

(Glej Dodatek 1 k OPS 1.1010) 

(a) Operator zagotovi, da vsak član kabinskega osebja v skladu z veljavnimi predpisi opravi 

ustrezno preusmeritveno usposabljanje in izobraževanje o razlikah, ki zajema vsaj teme iz 

Dodatka 1 k OPS 1.1010. Tečaj usposabljanja se določi v operativnem priročniku. Program in 

organiziranost tečaja usposabljanja predhodno potrdi Organ. 

(1) Preusmeritveno usposabljanje: Preusmeritveno usposabljanje je treba opraviti: 

(i) preden operator nekoga prvič določi za člana kabinskega osebja ali 

(ii) ga prvič razporedi za delo na drugem tipu letala, in  

(2) Izobraževanje o razlikah: Izobraževanje o razlikah je treba opraviti pred razporeditvijo: 

(i) na različico tipa letala, na katerem dela trenutno, ali 

(ii) na tipe ali različice letala, na katerem dela trenutno, z drugačno varnostno opremo 

ali drugačno razporeditvijo varnostne opreme ali drugačnimi varnostnimi postopki 

v sili. 
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(b) Operator določi vsebino preusmeritvenega usposabljanja in usposabljanja iz razlik, pri čemer 

upošteva predhodno usposabljanje člana kabinskega osebja, kot je zabeleženo v zapisih o 

usposabljanju člana kabinskega osebja, ki se zahtevajo v skladu z OPS 1.1035. 

(c) Brez poseganja v OPS 1.995 (c), se podobni sestavni deli začetnega usposabljanja (OPS 

1.1005) ter preusmeritvenega usposabljanja in izobraževanja o razlikah (OPS 1.1010) lahko 

združijo. 

(d) Operator zagotovi, da: 

(1) poteka preusmeritveno usposabljanje v stvarnih okoliščinah in po učnem načrtu v 

skladu z Dodatkom 1 k OPS 1.1010; 

(2) poteka izobraževanje o razlikah po učnem načrtu in  

(3) preusmeritveno usposabljanje, po potrebi pa tudi izobraževanje o razlikah, vključujeta 

uporabo celotne varnostne opreme ter vseh običajnih postopkov in postopkov v sili, ki 

se uporabljajo za tip ali različico letala, ter usposabljanje in praktične vaje na ustrezni 

napravi za usposabljanje ali letalu. 

(e) Operator zagotovi, da vsak član kabinskega osebja, preden se ga prvič razporedi na delovno 

mesto, opravi usposabljanje za CRM in CRM, značilno za tip letala, ki ga zagotovi operator v 

skladu z Dodatkom 1 k OPS 1.1010 (j). Člani kabinskega osebja, ki že delajo kot člani 

kabinskega osebja pri operatorju in ki predhodno še niso opravili usposabljanja operatorja za 

CRM, to usposabljanje opravijo do takrat, ko se zanje zahteva naslednje periodično 

usposabljanje in preverjanje v skladu z Dodatkom 1 k OPS 1.1010(j), vključno s CRM, 

značilnim za tip letala, kot je ustrezno. 
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OPS 1.1012 

Seznanjanje 

Operator zagotovi, da se vsak član kabinskega osebja, ko opravi preusmeritveno usposabljanje in 

preden začne delati kot član kabinskega osebja z najmanjšim številom članov, uvede v skladu z 

OPS 1.990. 

OPS 1.1015 

Periodično usposabljanje 

(Glej Dodatek 1 k OPS 1.1015) 

(a) Operator zagotovi, da je vsak član kabinskega osebja v skladu z Dodatkom 1 k OPS 1.1015 

vključen v periodično usposabljanje, ki zajema naloge, dodeljene posameznim članom osebja 

pri običajnih postopkih in postopkih v sili, ter urjenje, ki ustreza tipu oziroma tipom in/ali 

različici oziroma različicam letala, na katerem dela. 

(b) Operator zagotovi, da program periodičnega usposabljanja, ki ga odobri Organ, vključuje 

teoretičen in praktičen pouk, skupaj z individualno prakso, v skladu z Dodatkom 1 k OPS 

1.1015. 

(c) Čas veljavnosti periodičnega usposabljanja in z njim povezanih preverjanj v skladu z OPS 

1.1025 znaša 12 koledarskih mesecev in preostanek meseca preverjanja. Če se naslednje 

preverjanje izvede v zadnjih treh koledarskih mesecih veljavnosti predhodnega preverjanja, 

traja njegova veljavnost 12 koledarskih mesecev po poteku datuma tega predhodnega 

preverjanja. 
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OPS 1.1020 

Osvežitveno usposabljanje 

(Glej Dodatek 1 k OPS 1.1020) 

(a) Operator zagotovi, da vsak član kabinskega osebja, ki več kot šest mesecev ni imel nobenih 

dolžnosti na letalu in mu še ni potekel čas veljavnosti predhodnega preverjanja, zahtevanega v 

skladu z OPS 1.1025(b)(3), opravi osvežitveno usposabljanje iz operativnega priročnika v 

skladu z Dodatkom 1 k OPS 1.1020. 

(b) Operator zagotovi, da član kabinskega osebja, ki je sicer imel dolžnosti na letalu, vendar pa 

teh dolžnosti v zadnjih šestih mesecih ni opravljal kot član kabinskega osebja v skladu z OPS 

1.990(b) na tem tipu letala, pred prevzemom dolžnosti na tem tipu bodisi: 

(1) opravi osvežitveno usposabljanje na tem tipu ali 

(2) na dveh sektorjih upravlja ponovno seznanitev na tipu na komercialnih operacijah. 
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OPS 1.1025 

Preverjanje 

(a) Po presoji Organa zagotovijo Organ, operator ali odobrena organizacija za usposabljanje, ki 

izvaja tečaj usposabljanja, da vsak član kabinskega osebja med usposabljanjem v skladu z 

OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015 in 1.1020 ali po njem opravi preveritev pridobljene 

usposobljenosti, da se preveri njegova usposobljenost za izvajanje običajnih varnostnih nalog 

in varnostnih nalog v nevarnosti. 

Po presoji Organa zagotovijo Organ, operator ali odobrena organizacija za usposabljanje, ki izvaja 

tečaj usposabljanja, da je osebje, ki opravlja ta preverjanja, ustrezno usposobljeno. 

(b) Operator zagotovi, da vsak član kabinskega osebja opravi naslednja preverjanja: 

(1) začetno varnostno usposabljanje. Točke iz Dodatka 1 k OPS 1,1005; 

(2) preusmeritveno usposabljanje in izobraževanje o razlikah. Točke iz Dodatka 1 k OPS 

1.1010; 

(3) periodično usposabljanje. Točke iz Dodatka 1 k OPS 1.1015, kot je ustrezno, in 

(4) osvežitveno usposabljanje. Točke iz Dodatka 1 k OPS 1.1020. 
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OPS 1.1030 

Operacije na več kot enem tipu ali različici 

(a) Operator zagotovi, da noben član kabinskega osebja ne dela na več kot treh tipih letal, na 

podlagi odobritve Organa pa se član kabinskega osebja lahko izjemoma razporedi na štiri tipe 

letal, če so vsaj za dva tipa: 

(1) običajni postopki in postopki v sili, ki niso značilni za tip, enak; in 

(2) varnostna oprema ter običajni postopki in postopki v sili, značilni za tip, podobni. 

(b) Za namene predhodnega pododstavka (a) se štejejo različice tipa letala za različne tipe, če se 

razlikujejo glede enega od naslednjih vidikov: 

(1) uporabe zasilnih izhodov; 

(2) razporeditve in vrste prenosne varnostne opreme in 

(3) postopkov v sili, značilnih za tip. 
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OPS 1.1035 

Zapisi o usposabljanju 

Operator: 

(1) vodi evidenco o vseh usposabljanjih in preverjanjih v skladu z OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015, 

1.1020 in 1.1025 in 

(2) shrani en izvod potrdila o varnostnem usposabljanju; in 

(3) sproti dopolnjuje evidenco o usposabljanju in evidenco o zdravniških pregledih, pri čemer v 

evidenci o usposabljanju navede datume in vsebino prejetega preusmeritvenega usposabljanja, 

izobraževanja o razlikah in periodično usposabljanja, in  

(4) zapise o vseh začetnih, preusmeritvenih in periodičnih usposabljanjih ter preverjanjih da na 

zahtevo na voljo zadevnemu članu kabinskega osebja. 
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Dodatek 1 k OPS 1.1005 

Začetno varnostno usposabljanje 

Tečaj začetnega varnostnega usposabljanja iz OPS 1.1005 mora zajemati vsaj naslednje teme: 

(a) Usposabljanje za boj z ognjem in dimom: 

1. s poudarkom na odgovornosti kabinskega osebja, da se nemudoma odzove na nevarnost, 

ki vključuje ogenj in dim, in, kar je zlasti pomembno, da odkrije dejanski izvor požara; 

2. pomen takojšnjega obvestila letalske posadke in posebni ukrepi, potrebni za 

usklajevanje in pomoč pri ugotovljenem ognju ali dimu; 

3. potreba po pogostem preverjanju požarno nevarnih območij, vključno s sanitarijami, in 

pripadajočih detektorjev dima; 

4. določitev vrste požara ter ustreznih sredstev in postopkov za gašenje določene vrste 

požara, tehnike za uporabo sredstev za gašenje, posledice nepravilne uporabe in uporabe 

v zaprtem prostoru in 

5. splošni postopki služb za ukrepanje v sili, ki so na letališču. 



 
13376/1/05 REV 1  jb 369 
PRILOGA DG C III   SL 

(b) Usposabljanje za preživetje v vodi. 

Kako se dejansko nadene in uporablja osebna oprema za plavanje v vodi. Pred razporeditvijo 

na letalo, opremljeno z rešilnimi čolni ali drugo podobno opremo, je treba zagotoviti 

usposabljanje v zvezi z uporabo te opreme in dejansko urjenje v vodi. 

(c) Usposabljanje za preživetje. 

Usposabljanje za preživetje je treba prilagoditi območjem operacij (npr. polarnemu območju, 

puščavi, pragozdu ali morju). 

(d) Zdravstveni vidiki in prva pomoč: 

1. dajanje navodil za prvo pomoč in uporaba opreme za prvo pomoč; 

2. prva pomoč v povezavi z usposabljanjem za preživetje in ustrezna higiena in 

3. fiziološki učinki letenja, s posebnim poudarkom na pomanjkanju preskrbe s kisikom. 

(e) Ravnanje s potniki: 

1. nasveti za prepoznavanje in obvladovanje potnikov, ki so pod vplivom alkohola ali 

mamil ali pa so napadalni; 
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2. načini za motiviranje potnikov in nadzorovanje množice, potrebni za ekspeditivno 

evakuacijo letala; 

3. predpisi, ki se nanašajo na varno zlaganje ročne prtljage (vključno s predmeti za oskrbo 

potniške kabine), in možnosti, da ta postane nevarna za potnike v kabini ali da kako 

drugače ovira ali poškoduje reševalno opremo ali izhode iz letala; 

4. pomen pravilne razporeditve sedežev glede na maso in ravnotežje letala. Posebno 

pozornost je treba nameniti tudi razporeditvi sedežev za invalidne potnike in potrebi po 

razporeditvi telesno sposobnih potnikov v bližini nenadzorovanih izhodov; 

5. naloge, ki jih je treba opraviti pri turbulenci, vključno z zavarovanjem potniške kabine; 

6. previdnostni ukrepi pri prevozu živih živali v potniški kabini; 

7. usposabljanje za ravnanje z nevarnim blagom, vključno z določbami iz poddela R; 

8. varnostni postopki, vključno z določbami iz poddela S. 

(f) Komunikacije 

Med usposabljanjem je treba poudariti pomen učinkovite komunikacije med kabinskim 

osebjem in letalsko posadko, vključno s tehniko komuniciranja, skupnim jezikom in 

terminologijo. 
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(g) Disciplina in odgovornosti: 

1. pomen izvajanja nalog kabinskega osebja v skladu z operativnim priročnikom; 

2. stalna usposobljenost za razporeditev kot član kabinskega osebja zlasti glede na 

omejitev trajanja letov in delovnega časa ter zahtevani čas počitka; 

3. poznavanje letalskih predpisov za kabinsko osebje in vloga uprave za civilno letalstvo; 

4. splošno poznavanje ustrezne letalske terminologije, teorije letenja, porazdelitve 

potnikov, vremenoslovja in območij operacij; 

5. dajanje navodil pred letom kabinskemu osebju in zagotovitev potrebnih varnostnih 

informacij v zvezi z njihovimi posebnimi nalogami; 

6. pomen sprotnega dopolnjevanja ustreznih dokumentov in priročnikov v skladu s 

spremembami, ki jih zagotovi operator; 

7. pomen prepoznavanja okoliščin, v katerih so člani kabinskega osebja pristojni in 

odgovorni za začetek evakuacije in drugih postopkov v sili, in 

8. pomen varnostnih nalog in odgovornosti ter potreba po takojšnjem in učinkovitem 

odzivu na nevarnost. 
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(h) skupno delo v pilotski kabini. 

(1) Začetni tečaj za CRM: 

(i) Član kabinskega osebja opravi začetni tečaj za CRM, preden se ga prvič razporedi 

na delo kot člana kabinskega osebja. Člani kabinskega osebja, ki že delajo kot 

člani kabinskega osebja v komercialnem zračnem prevozu in niso predhodno 

opravili začetnega tečaja, opravijo začetni tečaj za CRM do naslednjega 

zahtevanega periodičnega usposabljanja in/ali preverjanja. 

(ii) Elementi usposabljanja iz Dodatka 2 k OPS 1.1005/1.1010/1/1.1015, tabela 1, 

stolpec (a), se zajamejo v obsegu, kot se zahteva v stolpcu (b), Začetni tečaj za 

CRM. 

(iii) Začetni tečaj za CRM mora izvajati vsaj en inštruktor za usposabljanje kabinskega 

osebja za CRM. 

Dodatek 1 k OPS 1.1010 

Preusmeritveno usposabljanje in izobraževanje o razlikah 

(a) Splošno: 

Operator zagotovi, da: 

1. preusmeritveno usposabljanje in izobraževanje o razlikah izvaja ustrezno usposobljeno 

osebje in 
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2. se med preusmeritvenim usposabljanjem in izobraževanjem o razlikah člani kabinskega 

osebja seznanijo z razporeditvijo, odstranitvijo in uporabo celotne varnostne opreme in 

opreme za preživetje, ki je na letalu, ter vsemi običajnimi postopki in postopki v sili, 

značilnimi za tip, različico ali izvedbo letala, na katere bodo predvidoma razporejeni. 

(b) Usposabljanje za boj z ognjem in dimom: 

Operator zagotovi, da: 

1. se vsak član kabinskega osebja stvarno in praktično usposobi za uporabo celotne opreme za 

gašenje požara, vključno z varovalno obleko, ki ustreza opremi na letalu. Takšno 

usposabljanje mora obsegati: 

(i) gašenje požara, ki ustreza požaru v notranjosti letala, razen da se namesto 

halonskih gasilnih aparatov lahko uporabi nadomestno sredstvo za gašenje, in 

(ii) namestitev in uporabo opreme za zaščito dihal v zaprtem, simulirano z dimom 

napolnjenim okoljem. 

(c) Uporaba vrat in izhodov: 

Operator zagotovi, da: 

1. vsak član kabinskega osebja uporabi in dejansko odpre vse običajne izhode in izhode v 

sili za evakuacijo potnikov na letalu ali ustrezni napravi za usposabljanje in 
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2. se mu prikaže uporaba vseh drugih izhodov, kot so na primer okna pilotske kabine. 

(d) Usposabljanje za uporabo reševalne drče: 

Operator zagotovi, da: 

1. se vsak član kabinskega osebja spusti po reševalni drči z višine, ki ustreza višini praga 

potniške kabine letala; 

2. se reševalna drča pritrdi na letalo ali ustrezno napravo za usposabljanje in 

3. član kabinskega osebja opravi dodaten spust, če se usposablja za delo na tipu letala, pri 

katerem se višina praga izhoda iz potniške kabine bistveno razlikuje od vseh tipov letal, 

na katerih je delal doslej. 

(e) Postopki evakuacije in druge nevarne situacije: 

Operator zagotovi, da: 

1. usposabljanje za evakuacijo v sili vključuje prepoznavanje načrtovanih ali 

nepredvidenih evakuacij na kopnem ali v vodi. To usposabljanje mora zajemati 

prepoznavanje okoliščin, ko so izhodi ali oprema neuporabni, in 
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2. se vsak član kabinskega osebja usposobi za ukrepanje: 

(i) v primeru požara med letom, s posebnim poudarkom na odkrivanju dejanskega 

izvora požara; 

(ii) pri hudi zračni turbulenci; 

(iii) pri nenadnem znižanju tlaka, vključno z namestitvijo prenosne kisikove opreme 

posameznih članov kabinskega osebja in 

(iv) v primeru drugih nevarnosti med letom. 

(f) Nadzorovanje množice. 

Operator zagotovi usposabljanje iz praktičnih vidikov nadzorovanja množice v različnih 

nevarnih situacijah, ki ustrezajo tipu letala. 

(g) Onesposobitev pilota. 

Operator zagotovi, da se vsak član kabinskega osebja usposobi za izvedbo postopka v primeru 

onesposobitve člana letalske posadke ter uporabo sedežnih mehanizmov in mehanizmov H-

pasov, razen če znaša najmanjše število letalskega osebja več kot dva člana. Usposabljanje za 

uporabo kisikovega sistema za člane letalske posadke in seznamov letalske posadke za 

preverjanje, če ga zahteva SOP operatorja, se izvede s praktičnim prikazom. 
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(h) Varnostna oprema. 

Operator zagotovi, da se vsak član kabinskega osebja stvarno seznani in se mu pokaže kraj 

nahajanja in uporaba varnostne opreme, ki vključuje: 

1. reševalne drče, če drče na letalu niso samonosilne, tudi vrvi zanje; 

2. rešilne čolne in reševalne drče, ki se lahko uporabijo kot rešilni čolni, vključno s 

pripadajočo opremo; 

3. rešilne jopiče ter rešilne jopiče in plavajoče posteljice za dojenčke; 

4. kisikov sistem z izpadljivimi maskami; 

5. kisik za prvo pomoč; 

6. gasilne aparate; 

7. požarno sekiro ali lomilko; 

8. luči v sili, vključno s svetilkami; 

9. komunikacijsko opremo, vključno z megafoni; 

10. pakete za preživetje, vključno z njihovo vsebino; 
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11. pirotehnična sredstva (dejanske naprave ali naprave za vajo); 

12. komplete za prvo pomoč, vključno z njihovo vsebino, in nujno medicinsko opremo in 

13. drugo opremo ali sisteme za zagotavljanje varnosti v potniški kabini, če je ustrezno. 

(i) Dajanje navodil potnikom /prikaz varnostne opreme. 

Operator zagotovi usposabljanje s področja priprave potnikov na običajne in nevarne situacije 

v skladu z OPS 1.285. 

(j) skupno delo v pilotski kabini. Operator zagotovi, da: 

(1) vsak član kabinskega osebja opravi usposabljanje operatorja za CRM, ki vključuje 

elemente usposabljanja iz Dodatka 2 k OPS 1.1005/1.1010/1.1015 tabela 1, stolpec 

(a), v obsegu, kot se zahteva v stolpcu (c), preden se vključi v nadaljnje usposabljanje 

za CRM, značilno za tip letala in/ali periodičnega usposabljanje za CRM. 

(2) Če član kabinskega osebja opravi preusmeritveni tečaj na drugem tipu letala, je treba 

elemente usposabljanja iz Dodatka 2 k OPS 1.1005/1.1010/1.1015 tabela 1, stolpec 

(a), vključiti v obsegu, kot se zahteva v stolpcu (d), CRM, značilen za tip letala. 

(3) Usposabljanje operatorja za CRM in CRM, značilen za tip letala, izvaja vsaj en 

inštruktor za usposabljanje kabinskega osebja za CRM. 
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Dodatek 1 k OPS 1.1015 

Periodično usposabljanje 

(a) Operator zagotovi, da periodično usposabljanje izvaja ustrezno usposobljeno osebje. 

(b) Operator zagotovi, da program praktičnega usposabljanja, ki se izvaja vsakih 12 koledarskih 

mesecev, vključuje: 

1. postopke v sili, vključno z onesposobitvijo pilota; 

2. postopke evakuacije, vključno s tehnikami za nadzorovanje množice; 

3. urjenje prijemov, ki jih morajo člani kabinskega osebja uporabiti pri evakuaciji 

potnikov, da odprejo običajne izhode in izhode v sili; 

4. kraj nahajanja varnostne opreme in ravnanje z njo, vključno s kisikovimi sistemi, ter 

namestitev prenosne kisikove opreme in opreme za zaščito dihal (PBE), ki jo izvedejo 

vsi člani kabinskega osebja; 

5. prvo pomoč in vsebino kompletov za prvo pomoč; 

6. zlaganje predmetov v potniški kabini; 

7. varnostne postopke; 

8. pregled incidentov in nesreč in 
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9. skupno delo v pilotski kabini. Operator zagotovi, da usposabljanje za CRM izpolnjuje 

naslednje zahteve: 

(i) Elementi usposabljanja iz Dodatka 2 k OPS 1.1005/1.1010/1/1.1015, tabela 1, stolpec 

(a), se vključijo vsaka tri leta v obsegu, kot se zahteva v stolpcu (e), Letno periodično 

usposabljanje za CRM. 

(ii) Določitev in izvajanje tega učnega načrta vodi inštruktor za usposabljanje kabinskega 

osebja za CRM. 

(iii) Če poteka usposabljanje za CRM v samostojnih modulih, ga mora izvajati vsaj en vodja 

usposabljanja kabinskega osebja za CRM. 

(c) Operator zagotovi, da v časovnih presledkih, ki ne presegajo treh let, periodično usposabljanje 

vključuje tudi: 

1. uporabo in dejansko odpiranje vseh običajnih izhodov in izhodov v sili za evakuacijo 

potnikov na letalu ali ustrezni napravi za usposabljanje; 

2. prikaz uporabe vseh drugih izhodov; 

3. stvarno in praktično usposabljanje za uporabo celotne opreme za gašenje požara, 

vključno z varovalno obleko, ki ustreza opremi na letalu. 
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Takšno usposabljanje mora obsegati: 

(i) gašenje požara, ki ustreza požaru v notranjosti letala, razen da se namesto halonskih 

gasilnih aparatov lahko uporabi nadomestno sredstvo za gašenje, in 

(ii) vsak član kabinskega osebja si nadene in uporabi opremo za zaščito dihal v zaprtem, 

simulirano z dimom napolnjenim okoljem. 

4. uporabo pirotehničnih sredstev (dejanske naprave ali naprave za vajo) in 

5. prikaz uporabe rešilnega čolna ali reševalne drče, ki se lahko uporabi kot rešilni čoln, če 

sta na letalu. 

6. Operator zagotovi, da se vsak član kabinskega osebja usposobi za izvedbo postopka v 

primeru onesposobitve člana letalske posadke ter uporabo sedežnih mehanizmov in 

mehanizmov H-pasov, razen če znaša najmanjše število letalskega osebja več kot dva 

člana Usposabljanje za uporabo kisikovega sistema za člane letalske posadke in 

seznamov letalske posadke za preverjanje, če ga zahteva SOP operatorja, se izvede s 

praktičnim prikazom. 

(d) Operator zagotovi, da se vse ustrezne zahteve iz Priloge III, OPS 1, vključijo v usposabljanje 

članov kabinskega osebja. 
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Dodatek 1 k OPS 1.1020 

Osvežitveno usposabljanje 

Operator zagotovi, da osvežitveno usposabljanje izvaja ustrezno usposobljeno osebje ter da za 

vsakega člana kabinskega osebja vključuje vsaj: 

(1) postopke v sili, vključno z onesposobitvijo pilota; 

(2) postopke evakuacije, vključno s tehnikami za nadzorovanje množice; 

(3) uporabo in dejansko odpiranje vseh običajnih izhodov in izhodov v sili za evakuacijo 

potnikov na letalu ali ustrezni napravi za usposabljanje; 

(4) prikaz uporabe vseh drugih izhodov, vključno z okni pilotske kabine, in 

(5) kraj nahajanja varnostne opreme in ravnanje z, njo, vključno s kisikovimi sistemi, ter 

namestitev prenosne kisikove opreme in opreme za zaščito dihal. 
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Dodatek 2 k OPS 1.1005/1.1010/1.1015 

Usposabljanje 

1. Učni načrti usposabljanja za CRM se skupaj z metodologijo in terminologijo CRM vključijo v 

operativni priročnik. 

2. Tabela 1 prikazuje, katere elemente CRM je treba vključiti v posamezne vrste usposabljanja. 

Tabela 1 Usposabljanje za CDR:  

Elementi usposabljanja 
 

(a) 

Začetni 
tečaj za 
CRM 

 
(b) 

Usposablja
nje za 
CRM, 

Usposablj
anje 
(c) 

CRM, 
značilno 

za tip letala 
(d) 

Letno 
periodično 

usposabljan
je za CRM 

 
(e) 

Tečaj za 
vodilno 

kabinsko osebje 
 

(f) 

Splošna načela 
Človeški dejavniki v 
letalstvu 
 
Splošna navodila glede 
načel 
in ciljev CRM 

 
 

Podrobno 
 

 
 

Se ne 
zahteva 

 

Se ne 
zahteva 

 
Se ne 

zahteva 

 
 

Pregled 

 

Človeške sposobnosti 
in omejitve 

     

Z vidika posameznih članov kabinskega osebja
Osebnostna zavest, 
človeške napake in 
zanesljivost, odnos in 
vedenje, 
samoocenjevanje 

     

Stres in obvladovanje 
stresa 
 

     

Utrujenost in 
nespečnost 

Podrobno 
Se ne 

zahteva 

Se ne 
zahteva 

Pregled (vsaka tri 
leta) 

Se ne zahteva 
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Odločnost 

Zavedanje položaja, 
pridobivanje 
informacij in njihova 
obdelava 
 

     

Z vidika celotne letalske posadke 
Preprečevanje in 
odkrivanje napak 
 

     

Izmenjava opozoril 
glede situacij, 
pridobivanje 
informacij in njihova 
obdelava 
 

   Pregled 
 

 

Upravljanje delovne 
obremenitve 

   (vsaka tri 
leta) 

 

Učinkovito 
komuniciranje in 
usklajevanje 
med vsemi člani 
posadke, 
vključno z letalsko 
posadko in 
neizkušenimi člani 
kabinskega osebja, 
kulturne razlike 
 

 
 
 
 

Se ne zahteva 
 

 
 
 
 

Podrobno 

 
 
 
 

Nanaša se 
tip (tipe) 

 

  
 

Okrepitev 
(nanaša se 
na naloge 
vodilnega 

osebja) 
 



 
13376/1/05 REV 1  jb 384 
PRILOGA DG C III   SL 

 

Vodenje, 
sodelovanje, 
sinergija, 
odločanje, prenos 
pooblastil 
 

     

Elementi 
usposabljanja 

 
(a) 

Začetni 
tečaj za CRM 

 
(b) 

Usposablja
nje za 
CRM, 

Usposabl
janje 
(c) 

CRM, 
značilno 

za tip letala 
 

(d) 

Letno 
periodično 

USPOSAB
LJANJE 
ZA CRM 

(e) 

Tečaj za 
vodilno 

kabinsko osebje 
 

(f) 

Odgovornosti 
posameznikov in 
skupine, 
odločanje in 
ukrepanje 
 

     

Prepoznavanje in 
upravljanje 
človeških dejavnikov 
potnikov: 
obvladovanje 
množice, stres 
potnikov, 
obvladovanje 
konfliktov, 
zdravstveni dejavniki 
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Posebnosti, ki se 
nanašajo na tipe letal 
(ozko/širokotrupna, 
eno-/večnadstropna) 
sestava letalske 
posadke in 
kabinskega osebja 
ter število potnikov 
 

  
Se ne 

zahteva 
 

Podrobno   

Z vidika operatorja in organizacije 

Varnostna kultura 
podjetja, SOP, 
organizacijsko 
Učinkovito 
k i i j i

     

Učinkovito 
komuniciranje in 
usklajevanje z drugim 
operativnim 
osebjem in letališkimi 
službami 

Se ne zahteva 
 

Podrobno 
 

Nanaša se 
tip (tipe) 

 

Pregled 
(vsaka tri 

leta) 

 

Sodelovanje pri 
poročanju o 
varnostnih incidentih 
in nesrečah 
v potniški kabini 

     

Študije primerov (glej 
opombo) 

 Se zahteva
 

 Se zahteva 
 

 

Opomba: Če ni na voljo ustreznih študij primerov, značilnih za tip letala, se v stolpcu (d)  

  upoštevajo študije primerov, ki ustrezajo obsegu in področju operacij.
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PODDEL P 

PRIROČNIKI, DNEVNIKI IN ZAPISI O LETENJU 

OPS 1.1040 

Splošna pravila za operativne priročnike 

(a) Operator zagotovi, da vsebuje operativni priročnik vsa navodila in informacije, ki jih 

potrebuje operativno osebje za izvajanje svojih dolžnosti. 

(b) Operator zagotovi, da vsebina operativnega priročnika, vključno z vsemi spremembami ali 

popravki, ni v nasprotju s pogoji iz spričevala letalskega prevoznika (AOC) ali katerim koli 

veljavnim predpisom in je sprejemljiva za Organ, ki jo, če je ustrezno, potrdi. 

(c) Operator mora pripraviti operativni priročnik v angleškem jeziku, razen če drugače ne odobri 

Organ ali predpiše nacionalna zakonodaja. Operator lahko ta priročnik ali njegove posamezne 

dele prevede in uporablja v drugem jeziku. 

(d) Če mora operator pripraviti nov operativni priročnik ali njegove bistvene dele/zvezke, mora 

pri tem upoštevati predhodni pododstavek (c). 

(e) Operator lahko izda operativni priročnik v ločenih zvezkih. 
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(f) Operator zagotovi, da ima celotno operativno osebje enostaven dostop do enega izvoda vseh 

delov operativnega priročnika, ki se nanašajo na njihove dolžnosti. Operator članom posadke 

priskrbi tudi osebni izvod delov A in B operativnega priročnika ali tistih njihovih oddelkov, ki 

so pomembni za osebno proučevanje. 

(g) Operator zagotovi, da se operativni priročnik spremeni ali popravi, tako da se navodila in 

informacije, ki jih vsebuje, sproti posodabljajo. Operator zagotovi, da se celotno operativno 

osebje obvesti o spremembah, ki se nanašajo na njihove dolžnosti. 

(h) Vsak imetnik operativnega priročnika ali njegovih ustreznih delov le-te sproti dopolnjuje s 

spremembami ali popravki, ki mu jih zagotovi operator. 

(i) Operator predloži Organu predvidene spremembe in popravke pred datumom začetka njihove 

veljavnosti. Če se sprememba nanaša na kateri koli del operativnega priročnika, ki ga je treba 

odobriti v skladu z OPS, je treba takšno odobritev pridobiti pred začetkom veljavnosti 

spremembe. Če se zaradi varnosti zahtevajo takojšnje spremembe ali popravki, se te lahko 

objavijo in začnejo uporabljati takoj, če se je zaprosilo za zahtevano odobritev. 

(j) Operator vključi vse spremembe in popravke, ki jih zahteva Organ. 

(k) Operator mora zagotoviti, da se informacije, vzete iz odobrenih dokumentov, in vse 

spremembe takšne odobrene dokumentacije v operativnem priročniku pravilno izrazijo in da 

operativni priročnik ne vsebuje informacij, ki bi bile v nasprotju z odobreno dokumentacijo. 

Vendar ta zahteva operatorju ne preprečuje uporabe starejših podatkov in postopkov. 
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(l) Operator mora zagotoviti, da se vsebina operativnega priročnika predstavi v obliki, v kateri se 

lahko uporablja brez težav. Pri zasnovi operativnega priročnika je treba upoštevati načela 

človeških dejavnikov. 

(m) Operatorju lahko Organ dovoli, da pripravi operativni priročnik ali njegove dele v drugi obliki 

in ne natisnjene na papir. V takšnih primerih je treba zagotoviti sprejemljivo raven 

dostopnosti, uporabnosti in zanesljivosti. 

(n) Uporaba skrajšane oblike operativnega priročnika operatorja ne izvzema od zahtev iz OPS 

1.130. 

OPS 1.1045 

Operativni priročnik – zgradba in vsebina 

(Glej Dodatek 1 k OPS 1.1045) 

(a) Operator zagotovi, da je osnovna zgradba operativnega priročnika v skladu z naslednjim: 

- Del A: Splošno/Osnovno 

Ta del obsega vse operativne usmeritve, navodila in postopke, potrebne za varno operacijo, ki 

niso vezane na tip letala. 
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- Del B: Zadeve, ki se nanašajo na operacijo letala 

Ta del obsega vsa navodila in postopke, potrebne za varno operacijo, ki so vezani na tip letala. 

Pri tem je treba upoštevati vse razlike med tipi, različicami ali posameznimi letali, ki jih 

uporablja operator. 

- Del C: Navodila in informacije o zračnih poteh in letališčih 

Ta del obsega vsa navodila in informacije, potrebne za geografsko območje operacij. 

- Del D: Usposabljanje 

Ta del vsebuje vsa navodila za usposabljanje osebja, ki se zahtevajo za varno operacijo. 

(b) Operator zagotovi, da je vsebina operativnega priročnika v skladu z Dodatkom 1 k OPS 

1.1045 ter ustreza geografskemu območju in vrsti operacij. 

(c) Operator zagotovi, da je podrobna zgradba operativnega priročnika sprejemljiva za Organ. 

OPS 1.1050 

Letalski priročnik letala 

Operator ima za vsako letalo, ki ga uporablja, najnovejši odobreni letalski priročnik letala ali 

enakovreden dokument. 
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OPS 1.1055 

Dnevnik potovanja 

(a) Operator hrani za vsak let v obliki dnevnika potovanja naslednje podatke: 

(1) registracijo letala; 

(2) datum; 

(3) ime člana oziroma imena članov posadke; 

(4) dodelitev nalog članu oziroma članom posadke; 

(5) kraj odhoda; 

(6) kraj prihoda; 

(7) čas odhoda (čas začetka gibanja letala); 

(8) čas prihoda (čas zaustavitve letala); 

(9) trajanje leta; 

(10) vrsto leta; 
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(11) podatke o incidentih, opažanjih (če so) in 

(12) podpis vodje zrakoplova (ali enakovredne osebe). 

(b) Operatorju lahko Organ dovoli, da mu ni treba voditi dnevnika potovanja letala ali njegovih 

delov, če so ustrezne informacije na voljo v drugi dokumentaciji. 

(c) Operator zagotovi, da se vsi vpisi vnesejo sproti in da so trajni. 

OPS 1.1060 

Operativni načrt leta 

(a) Operator mora zagotoviti, da operativni načrt leta, ki se uporabi, in vpisi med letom vsebujejo 

naslednje podatke: 

(1) registracijo letala; 

(2) tip in različico letala; 

(3) datum leta; 

(4) identifikacijsko številko leta; 

(5) imena članov letalske posadke; 
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(6) razdelitev dolžnosti med člane letalske posadke; 

(7) kraj odhoda; 

(8) čas odhoda (čas začetka dejanskega gibanja letala, čas vzleta); 

(9) kraj prihoda (načrtovani in dejanski); 

(10) čas prihoda (čas dejanskega pristanka in zaustavitve letala); 

(11) vrsto operacije (ETOPS, VFR, prelet letala itd.); 

(12) zračno pot in dele zračne poti s kontrolnimi točkami/točkami na poti, razdaljami, časom 

in rutami; 

(13) načrtovano potovalno hitrost in čase letenja med kontrolnimi točkami/točkami na poti. 

Ocenjene in dejanske čase nad njimi; 

(14) varne višine in najnižje nivoje letenja; 

(15) načrtovane višine in nivoje letenja; 

(16) izračune goriva (zapise o preverjanjih goriva med letom); 

(17) količino goriva na letalu ob zagonu motorjev; 
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(18) nadomestno letališče oziroma letališča za pristanek in, kjer je ustrezno, vzlet in na 

zračni poti, vključno z informacijami iz predhodnih pododstavkov (12), (13), (14), in 

(15); 

(19) odobritev in naknadno potrditev začetnega načrta leta za ATS; 

(20) izračune za ponovno načrtovanje med letom in 

(21) ustrezne meteorološke informacije. 

(b) Podatki, ki so zlahka dostopni v drugi dokumentaciji ali drugem sprejemljivem viru ali pa so 

nepomembni za vrsto operacije, se lahko v operativnem načrtu leta izpustijo. 

(c) Operator mora zagotoviti, da sta operativni načrt leta in njegova uporaba opisana v 

operativnem priročniku. 

(d) Operator zagotovi, da se vsi vpisi v operativni načrt leta vnesejo sproti in da so trajni. 

OPS 1.1065 

Roki hranjenja dokumentov 

Operator zagotovi, da se vsi zapisi ter vsi pomembni operativni in tehnični podatki o vsakem 

posameznem letu hranijo toliko časa, kot je predpisano v Dodatku 1 k OPS 1.1065. 
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OPS 1.1070 

Operatorjeva izpostavitev upravljanja stalne plovnosti  

Operator sproti obnavlja izpostavitev upravljanja stalne plovnosti v skladu z delom M, odstavek 

M.A.704. 

OPS 1.1071 

Tehnična knjiga letala 

Operator vodi tehnično knjigo letala v skladu z OPS 1.915. 

 

Dodatek 1 k OPS 1.1045 

Vsebina operativnega priročnika 

Operator zagotovi, da operativni priročnik vsebuje naslednje informacije: 

A. SPLOŠNO/OSNOVNO 

0 UPRAVLJANJE IN NADZOROVANJE OPERATIVNEGA PRIROČNIKA 

0.1. Uvod 

(a) Izjavo, da je priročnik v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in pogoji iz veljavnega 

spričevala letalskega prevoznika. 
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(b) Izjavo, da priročnik vsebuje operativna navodila, ki jih mora upoštevati zadevno osebje. 

(c) Seznam in kratek opis različnih delov, njihove vsebine, namena in uporabe. 

(d) Razlage ter opredelitve izrazov in besed, potrebnih za uporabo priročnika. 

0.2. Sistem sprememb in popravkov 

(a) Podatke o osebi oziroma osebah, pristojnih za izdajo in vnašanje sprememb in 

popravkov. 

(b) Zapis sprememb in popravkov z datumi njihovega vnosa in začetka veljavnosti. 

(c) Izjavo, da na roko napisane spremembe in popravki niso dovoljeni, razen če okoliščine 

zaradi varnosti zahtevajo takojšnjo spremembo ali popravek. 

(d) Opis sistema za označitev strani in datume začetka njihove veljavnosti. 

(e) Seznam veljavnih strani. 

(f) Označevanje sprememb (na straneh z besedilom in po možnosti na kartah in v 

diagramih). 

(g) Začasne popravke. 

Opis sistema razdeljevanja priročnikov, sprememb in popravkov. 
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1 ORGANIZACIJA IN ODGOVORNOSTI 

1.1. Organizacijski ustroj. Opis organizacijskega ustroja, vključno s splošno organizacijsko shemo 

podjetja in organizacijsko shemo operativnega oddelka. V organizacijski shemi mora biti 

opisan odnos med operativnim in drugimi oddelki podjetja. Prikazane morajo biti zlasti smeri 

podrejenosti in poročanja v vseh sektorjih, oddelkih itd., ki se ukvarjajo z varnostjo letalskih 

operacij. 

1.2. Imenovani področni vodje. Imena vseh imenovanih področnih vodij, pristojnih za letalske 

operacije, sistem vzdrževanja, usposabljanje posadk in operacije na tleh v skladu z OPS 

1.175(i). Vključiti je treba opis njihovih nalog in odgovornosti. 

1.3. Odgovornosti in dolžnosti vodilnega operativnega osebja. Opis dolžnosti, odgovornosti in 

pooblastil vodilnega operativnega osebja, pristojnega za varnost letalskih operacij in 

usklajenost z veljavnimi predpisi. 

1.4. Pooblastila, dolžnosti in odgovornosti vodje zrakoplova. Izjavo, v kateri so opredeljena 

pooblastila, dolžnosti in odgovornosti vodje zrakoplova. 

1.5. Dolžnosti in odgovornosti članov posadke, razen vodje zrakoplova. 
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2 OPERATIVNA KONTROLA IN NADZOR 

2.1. Nadzor operacij, ki ga izvaja operator. Opis sistema za nadzor operacij, ki ga izvaja operator 

(glej OPS 1.175(g)). V njem je treba prikazati, kako se izvaja nadzor nad varnostjo letalskih 

operacij in usposobljenostjo osebja. Predvsem je treba opisati postopke, ki se nanašajo na 

naslednje zadeve: 

(a) veljavnost licenc in usposobljenosti; 

(b) pristojnosti operativnega osebja in  

(c) vodenje, analiziranje in hranjenje zapisov, dokumentov o letih, dodatnih informacij in 

podatkov. 

2.2. Sistem razglasitve dodatnih operativnih navodil in informacij. Opis vseh sistemov za 

razglasitev informacij, ki so lahko operativne narave in dopolnjujejo informacije iz 

operativnega priročnika. Treba je vključiti uporabnost teh informacij in odgovornosti za 

njihovo razglasitev. 

2.3. Program za preprečevanje nesreč in zagotavljanje varnosti letenja. Opis najpomembnejših 

vidikov programa za zagotavljanje varnosti letenja. 

2.4. Operativni nadzor. Opis postopkov in odgovornosti, potrebnih za izvajanje operativnega 

nadzora nad varnostjo letenja. 
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2.5. Pristojnosti Organa. Opis pristojnosti Organa in navodila za osebje, kako osebju Organa 

olajšati izvajanje inšpekcijskih pregledov. 

3  SISTEM KAKOVOSTI 

Opis sprejetega sistema kakovosti, ki vključuje vsaj: 

(a) politiko kakovosti; 

(b) opis organizacije sistema kakovosti in 

(c) razdelitev dolžnosti in odgovornosti. 

4  SESTAVA POSADKE 

4.1. Sestava posadke. Obrazložitev metode za določitev sestave posadk, pri čemer je treba 

upoštevati: 

(a) tip letala, ki se uporablja; 

(b) geografsko območje in vrsto operacije, ki se opravlja; 

(c) fazo leta; 

(d) najmanjše zahtevano število članov posadke in načrtovani letalski delovni čas; 
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