
Priloga 1 

Vložnik zahteve – obratovalec letališ�a ali njegovega dela1 (ime, naslov, tel., faks, elektronska pošta)   

Obrazec_SEC_ID_001 

vlagam na podlagi dolo�b tretjega odstavka 128. �lena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01, 114/02, 31/05 in 39/05) in v 
skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2320/2002 z dne 16. decembra 2002 o dolo�itvi skupnih pravil na 
podro�ju varovanja civilnega letalstva (UL L, št. 355 z dne 30.12.2002, z vsemi spremembami in dopolnitvami) 

VLOGO ZA IZDAJO DOVOLJENJA 

za gibanje in zadrževanje oseb na javnih letališ�ih in površinah ter obmo�jih, ki so namenjena za objekte, naprave in sisteme 
navigacijskih služb zra�nega prometa zunaj javnih letališ�

za:

Ime: Prostor za fotografijo: 

Priimek:

Rojstni datum: 

Kraj in država rojstva: 

Nacionalnost: 

EMŠO: (ali drug identifikacijski podatek, �e gre za tujca) 

Državljanstvo: 

Spol: (ustrezno obkroži)  

a)  M

b)  Ž 

Stalni naslov: 
(naslov, tel., faks, elektronska pošta) 

Za�asni naslov: 
(naslov, tel., faks, elektronska pošta) 

Podatki o delovnem, pogodbenem ali podobnem  razmerju 
med obratovalcem letališ�a ali njegovega dela in prosilcem: 

Naziv delovnega mesta: Podatek o letališ�u ali njegovem delu, za katerega je 
dovoljenje zahtevano: 

Naloge na delovnem mestu: Cone znotraj obmo�ij gibanja in zadrževanja: 
(oznake con iz varnostnega programa letališ�a)

                                                
1 Samozaposlena oseba popolni vlogo v svojem imenu in v imenu obratovalca letališ�a ali njegovega dela. 
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IZJAVA OBRATOVALCA LETALIŠ�A ALI NJEGOVEGA DELA: 
S podpisom te vloge jam�im, da: 

1) so navedeni podatki to�ni in popolni,
2) bom Upravi Republike Slovenije za civilno letalstvo takoj sporo�il vsako spremembo, ki vpliva na izdajo 
dovoljenja za gibanje in zadrževanje na javnem letališ�u kakor tudi, da se podatki lahko uporabijo za potrebe 
opravljanja varnostnega preverjanja; 
3) bom osebo, imetnika dovoljenja, tudi varnostno pripravil in strokovno usposobil za gibanje in zadrževanje 
na obmo�ju letališ�a, za katero je dovoljenje izdano.  

Priloge:
1. Opis nalog, ki jih bo prosilec opravljal in na katerih delih letališ�a
2. Mnenje obratovalca letališ�a ali njegovega dela 
3. Podatki o dnevnem in tedenskem �asu ter �asovnem obdobju, v katerem bo prosilec te naloge opravljal 
4. Življenjepis z opisom delovnih izkušenj v preteklih petih letih (v zaprti kuverti) 
5. Dokazilo, da ni bil obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti (v zaprti kuverti) 
6. Dokazilo, da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti(v zaprti kuverti) 
7. Izjava o soglasju za varnostno preverjanje (v zaprti kuverti) 
8. Fotokopija dokumenta, s katerim prosilec izkazuje svojo identiteto 
9. Drugo, za kar prosilec meni, da lahko upravi�i izdajo dovoljenja 

Kraj: ………………………………. 

Datum: …………………………….. 

Podpis upravi�enca: (znotraj okvirja)  

Žig 
obratovalca letališ�a ali 

njegovega dela: 

Podpis odgovorne 
osebe obratovalca letališ�a ali 
njegovega dela:  

_________________ 


