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OBVEZNE VSEBINE VARNOSTNEGA PROGRAMA LETALIŠČA 

  
 

1. SPLOŠNO 

 1.1.  Namen programa in odgovornosti za zagotavljanje izvajanja ukrepov 

 1.2.  Predpisi, ki glede varovanja veljajo v Republiki Sloveniji 

 1.3. Letališki svet za varovanje civilnega letalstva 

  1.3.1.  Pogoji sklicevanja 

  1.3.2.  Članstvo 

 1.4.  Organizacija letališkega varovanja, vključujoč naloge in odgovornosti 

 1.5.  Imenovanje in funkcije letališkega varnostnega častnika 

 1.6.  Lokalne varnostne in zakonodajne službe 

 1.7. Letalski prevozniki, ki obratujejo na letališču 

2.  FIZIČNE KARAKTERISTIKE IN OBJEKTI  

2.1.  Fizične karakteristike, izgled, objekti in infrastruktura letališča 

2.2.  Opis javnega dela (splošna dostopnost) in varovanega dela (omejen dostop)  

2.3.  Potniški terminal, vključujoč sterilna območja, prijavna okenca, varnostno kontrolne 

točke 

2.4.  Varnostna oprema ki je na razpolago 

2.5.  Terminal za tovor in simulacijske komore v kolikor so na razpolago  

2.6. Poštni center  

2.7.  Lokacije razglednih teras in omaric za prtljago  

2.8. Opis manevrskih površin, vključujoč letališko ploščad, vzletno pristajalne steze in stez 

za manevriranje letal 

2.9. Letališke ograje in zaklenjeni ali varovani dostopi  

2.10. Pisarne in prostori kontrole letenja 

2.11. Radionavigacijska oprema in objekti 

2.12. Lokacije pozicij oziroma parkirnih mest za osamitev zrakoplovov 

2.13. Komunikacijski in krizni koordinacijski center letališča 

2.14. Skladišča goriva  

2.15. Območje za odstranitev eksplozivnih naprav  

2.16. Centralne in pomožne enote (postaje) za oskrbo z električno energijo 

2.17. Druga občutljiva območja, objekti in infrastruktura 

3.  VARNOST IN KONTROLA DOSTOPA  

3.1. Kontrola dostopa na varovana območja in druga občutljiva območja ter objekte, 

vključujoč izdajo letaliških varnostnih priponk osebam in vozilom 

3.2. Nadzor nad ključi in ključavnicami 

3.3. Zavarovanje delov terminala in drugih objektov, ki so v uporabi letalskih 

prevoznikov, drugih podjetij in organizacij, ki imajo dostop na varovana območja 

(airside) 

3.4. Nadzor nad razglednimi terasami 

3.5. Zaščita zrakoplovov na letaliških ploščadih ali na stezah za manevriranje. 

3.6. Varnostni ukrepi za potnike in njihovo prtljago vključujoč visoko rizične lete 

3.6.1. Uporaba varnostne opreme  

  3.6.2. Ročni pregled 

  3.6.3. Obravnava orožja in sumljivih oziroma nevarnih predmetov. 

3.7. Tehnične karakteristike varnostne opreme, ki se uporablja, kot so na primer:  

- RTG naprave 

- EDS/EDDS naprave 

- Detektorji kovin - vrata (kovinodetektorska vrata) 

- Ročni detektorji kovin  



- Simulacijske komore 

- Detektorji za odkrivanje eksploziva. 

3.8. Obravnava diplomatov in drugih izvzetih oseb  

3.9.  Uskladitev oddane prtljage s potniki, vključujoč tranzitne in transferne potnike 

3.10. Nadzor nad oskrbo prtljage 

3.11. Prijava prtljage izven letališča in s tem povezani varnostni ukrepi 

3.12. Ločevanje potnikov splošnega letalstva in drugih varnostno nepregledanih 

prihajajočih potnikov od varnostno pregledanih potnikov v varnostni čistih (sterilnih) 

območjih ali uvedba dodatnih uklrepov s področja varovanja 

3.13. Obravnava potencialnih problematičnih potnikov z ali brez oboroženega spremstva 

3.14. Varnostni ukrepi za tovor, kurirske in ekspresne pošiljke, pošto ter preskrbo s hrano in 

zalogami 

3.15. Pregled in nadzor tovora, expresnih pošiljk, pošte in zalog pri prevozu na občutljiva 

območja 

3.16. Pregledovanje potniških terminalov, ploščadi, manevrskih površin, letališkega 

perimetra in vseh dostopov 

3.17. Pregledovanje in nadzor bližnje okolice letališča 

3.18. Obravnava orožja in sumljivih predmetov ali eksplozivov na letališču 

4.  UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE UČINKOVITOSTI PROGRAMA  

4.1. Varnostno preverjanje zaposlenih 

4.2. Ustrezno usposabljanje osebja 

4.2.1. Osnovno usposabljanje osebja in varnostnega osebja 

4.2.2. Periodično ponavljajoče usposabljanje 

4.3. Nadzori, pregledi, testi in preiskave 

4.4. Nadzor učinkovitosti vseh nadzornih in varnostnih ukrepov 

4.5. Testiranje in vrednotenje letališkega varnostnega programa 

5.  NAČRTOVANJE ZA IZREDNE PRIMERE 

5.1. Ustanovitev letališkega centra za krizno upravljanje in štab za izredne primere 

5.2. Načrtovanje za primer ugrabitve zrakoplova 

5.3. Načrtovanje za primer sabotaže 

5.4. Postopki alarmiranja v primeru nepričakovanih tveganj 

5.5. Ukrepanje in postopki v primeru groženj z bombo 

5.6. Evakuacija in preiskava ogroženega zrakoplova 

5.7. Poročanje o incidentih 

6. PRILOGE 


