
 

PRILOGA 1  

Opravljanje zračnega prevoza potnikov s tandem padalom 

Vloga za: 
 Izdajo dovoljenja  Podaljšanje dovoljenja  Spremembo dovoljenja 

1. Podatki vlagatelja zahteve za izvajanje zračnih prevozov z baloni 

[a] Pravna oseba / podjetje za opravljanje zračnega prevoza 

Podatki o pravni osebi / podjetju: 

Naziv pravne osebe / podjetja:       

Matična  in davčna številka pravne osebe / podjetja:       /       

Poslovni naslov:       

Telefon:       Telefon (GSM):       

E-pošta:       Fax:       

E-naslov podjetja:       

Zastopnik pravne osebe (priložiti pooblastilo za zastopanje v upravnem postopku na podlagi 57. člena ZUP): 

Ime in priimek zastopnika:       

Funkcija v podjetju:       

Telefon:       e-pošta:       

Dan in kraj:       Podpis:       

[b] Samostojni podjetnik posameznik 

Podatki: 

Ime in priimek:       

Naslov in poštna številka:       

Davčna številka:       

Telefon:       Telefon (GSM):       

E-pošta:       Fax:       

E-naslov:       

2. Priloge k vlogi za izdajo spričevala letalskega prevoznika 

(a) Priloga I: Podrobnosti zahteve 

(b) Priloga II: Odgovorna oseba izvajalca skokov 

(b) Priloga III: Ostalo (katera koli dodatna dokazila, ki so uporabna za Agencijo) 

(e) Priloga IV: (za društva in klube) Temeljni akt oziroma statut društva ali kluba 

(f) Priloga V: Dokazilo o sklenitvi zavarovanja 

(g) Priloga VI: Operativni priročnik 

3. Ostale informacije 

- Vloga s prilogami se dostavi na naslov Agencija za civilno letalstvo, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana. 

- Operativni priročnik v dveh izvodih. 

- Vloga naj bo čitljivo izpolnjena in podpisana. 

 



 

Priloga I: Podrobnosti zahteve 
Osebe izvajalcev skokov in tipi tandem padal ter rezervnih padal 

 
Ime padalca:       Tip padala:      Tip rezervnega padala:      
 
Ime padalca:       Tip padala:      Tip rezervnega padala:      
 

Ime padalca:       Tip padala:      Tip rezervnega padala:      
 
Ime padalca:      Tip padala:      Tip rezervnega padala:      
 
Ime padalca:       Tip padala:      Tip rezervnega padala:      
 
Ime padalca:       Tip padala:      Tip rezervnega padala:       
 
Ime padalca:       Tip padala:      Tip rezervnega padala:      
 
Ime padalca:       Tip padala:      Tip rezervnega padala:      
 
Ime padalca:       Tip padala:      Tip rezervnega padala:      
 
Ime padalca:       Tip padala:      Tip rezervnega padala:      
 

Podrobnosti o prostorih in hranjenje dokumentacije o izvajanju skokov 

       

Območje delovanja  

(območje, kjer naj bi se tandemski skoki izvajali – letališča, vzletišča) 
      

Naziv organizacije ali pooblaščene osebe za vzdrževanje tandem padal in rezervnih padal 

      

Opis organizacijske strukture operatorja in odgovornosti oseb  

 
Opis:      
 
Odgovorna oseba:      

 



 

Priloga II: Odgovorna oseba izvajalca skokov 
(a) Podatki 

Ime in priimek:       

(b) Usposobljenost in kvalitete osebe, ki je glavna odgovorna oseba pri operatorju (življenjepis) 

      

(c) Relevantne (delovne) izkušnje (kot pilot, v letalski organiziciji, izkušnje z vodenjem, ipd.) 

      

(d) Izjava o pravilnosti opisanih podatkov 

Spodaj podpisani izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki točni in pravilni. 

Kraj in datum:       Podpis:       

 



 

Priloga III: Drugi podatki/opombe 
(kateri koli drugi pomembni podatki in okoliščine, ki so pomembne za Agencijo) 

      

 

Potrebno priložiti: 

 

Priloga IV: (za društva in klube) Temeljni akt oziroma statut društva ali kluba; 

 

Priloga V: Dokazilo o sklenitvi zavarovanja; 

 

Priloga VI: Operativni priročnik. 

 


