Dodatek 1

Kategorije izvajanja letalskih dejavnosti
Razred področja izvajanja letenja
Razred sistema
brezpilotnega zrakoplova
5
TOM(1) ≤5kg
25
5>TOM≤25
150
25>TOM<150
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Opomba (1): TOM – vzletna operativna masa brezpilotnega zrakoplova

Dodatek 2

Obrazec Izjave za opravljanje letalskih dejavnosti
s sistemi brezpilotnih zrakoplovov
IZJAVA
V skladu z Uredbo o sistemih brezpilotnih zrakoplovov /
Operater /
Ime:
Kraj in naslov, kjer ima operater sedež ali poslovni naslov, in kraj in naslov opravljanja storitev /
Ime in kontaktni podatki odgovornega vodje /
Letalske dejavnosti /
Datum pričetka izvajanja letalskih dejavnosti / datum pričetka veljavnosti sprememb /
Kategorija izvajanja letalskih dejavnosti /
Tip sistema(-ov) brezpilotnih zrakoplovov, identifikacijske oznake (če obstajajo) in glavna baza /
Izjave /
Vsi poleti se bodo izvajali v skladu z določbami Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov in drugimi
veljavnimi predpisi /
Opomba / : Samo za izvajanje letalskih dejavnosti kategorij A in B
Operativni priročnik je usklajen z veljavnimi zahtevami, predpisanimi z Uredbo o sistemih
brezpilotnih zrakoplovov /
Opomba / : Samo za izvajanje letalskih dejavnosti kategorij C in D
Vsi poleti bodo opravljeni v skladu s postopki in navodili operativnega priročnika /
Opomba / : Samo za izvajanje letalskih dejavnosti kategorij C in D
Sistem brezpilotnega zrakoplova, s katerim se izvajajo letalske dejavnosti, izpolnjuje tehnične zahteve
iz Dodatka 5 Uredbo o sistemih brezpilotnih zrakoplovov /
Sistem brezpilotnega zrakoplova bo upravljala oseba, ki izpolnjuje pogoje, predpisane z Uredbo o
sistemih brezpilotnih zrakoplovov /
Operater bo Agencijo za civilno letalstvo obveščal o vsaki spremembi, ki bi vplivala na podatke te
Izjave /
Operater jamči za pravilnost podatkov v tej Izjavi /
Datum, ime in podpis odgovornega vodje /

Dodatek 3

Dnevnik tveganj za izvajanje letalskih dejavnosti
Aktivnost/Dejavnost/Proces
Nevarnost

Nevarni dogodek /
končna posledica

Ocena tveganja po ukrepih za
zmanjšanje tveganja

Ocena tveganja ob obstoječih
varnostnih ukrepih
Verjetnost Resnost
posledic
za
dogodek dogodka

Ukrepi za
zmanjšanje
tveganja

Ocena
tveganja

Verjetnost ResnostOcena
posledic
za
tveganja
dogodka
dogodek

Verjetnost za dogodek
Resnost posledic
dogodka

Zelo
neznatna
(1)
1E

Neznatna
(2)

Redka
(3)

Občasna
(4)

2E

3E

4E

5E

Majhna (D)

1D

2D

3D

4D

5D

Znatna (C)

1C

2C

3C

4C

5C

Nevarna (B)

1B

2B

3B

4B

5B

Katastrofalna (A)

1A

2A

3A

4A

5A

Neznatna (E)

Pogosta
(5)

Dodatek 4

Operativne in tehnične zahteve za izvajanje letalskih dejavnosti

Kategorija dejavnosti

Operativne zahteve za izvajanje letalskih dejavnosti

Zahteva

B

A

Starost operaterja

Psihofizične
sposobnosti

Poznavanje veljavnih
predpisov v letalstvu

dopolnjenih 18 let

dopolnjenih 16 let

Zahteva
Sistem upravljanja

Prikaz telemetrijskih
parametrov

Varnostni sistem
upravljanja

Zdravniško spričevalo razreda I, II ali LAPL
ali
Zdravniško potrdilo o zdravstveni
sposobnosti za upravljanje vozil
kategorije B, ki se izdaja voznikom, ki niso
poklicni vozniki, in ki ni starejše od 5 let

Izjava operaterja
ali
Zdravniško spričevalo razreda I, II ali LAPL
ali
Zdravniško potrdilo o zdravstveni
sposobnosti za upravljanje vozil
kategorije B, ki se izdaja voznikom, ki niso
poklicni vozniki, in ki ni starejše od 5 let

Izjava operaterja
ali
Potrdilo o opravljenem izpitu, ki ga izda
Agencija

Usposobljenost za
upravljanje sistema

Kategorija operacij

D

C

Potrdilo o opravljenem izpitu, ki ga izda
Agencija

Izjava operaterja

Tehnične zahteve za izvajanje letalskih dejavnosti
A
Šifriran digitalni prenos
podatkov z neposredno
povezavo med
kontrolno postajo in
sprejemnikom s
samodejno izbiro
frekvence brez motenj

Se ne
uporablja

Se ne
uporablja

B

C

D

Šifriran digitalni prenos
podatkov z neposredno
povezavo med kontrolno
postajo in sprejemnikom
s samodejno izbiro
frekvence brez motenj –
umetna stabilizacija,
razen za naravno stabilna
letala in cepeline

Šifriran digitalni prenos
podatkov z neposredno
povezavo med kontrolno
postajo in sprejemnikom
s samodejno izbiro
frekvence brez motenj –
umetna stabilizacija ter
navigacija za povratek
domov (RTH)

Šifriran digitalni prenos
podatkov z neposredno
povezavo med kontrolno
postajo in sprejemnikom
s samodejno izbiro
frekvence brez motenj –
umetna stabilizacija ter
navigacija za povratek
domov (RTH)

Moč radijskega signala,
napajalna napetost,
poraba elektrike

Moč radijskega signala,
številka GNSS satelita,
napajalna napetost,
poraba elektrike,
oddaljenost in smer
operaterja, višina, hitrost,
smer, prikaz okvar /
delovanja rezervnega
sistema

Moč radijskega signala,
številka GNSS satelita,
napajalna napetost,
poraba elektrike,
oddaljenost in smer
operaterja, višina, hitrost,
smer, prikaz okvar /
delovanja rezervnega
sistema

Padalo, kinetična energija pri spuščanju mora biti
<79 J, aktivacija padala mora biti neodvisna od
glavnega napajanja, samodejna aktivacija v
primeru izgube napajanja

Tehnične zahteve za izvajanje letalskih dejavnosti

Kategorija operacij
Zahteva

Najmanjše število
motorjev
multikopterjev

Pomembne funkcije/sistemi, ki
ne smejo biti ogroženi zaradi
okvare – potrebna je analiza
okvar (FMEA)
Analiza okvar in njihovega
vpliva – FMEA (ang. Failure
Mode Effect Analysis), skladno
z DODATKOM 5 tega Uredbo
Pregled, servisiranje
in vzdrževanje UAS

BA

A

C

6
Opomba: sprejemljivo je
tudi manjše število
motorjev, pod pogojem, da
Se ne
je multikopter opremljen s
8
uporablja
padalom. Kinetična energija
pri spuščanju mora biti <79
J, aktivacija padala mora
biti neodvisna od glavnega
napajanja.
Napajanje, sprejem
signala, umetna
Se ne
stabilizacija in
uporablja
upravljanje poleta

Se ne
uporablja
Se ne
uporablja

Samoocenjevanje – tabelo
je potrebno shraniti, izjavo
je potrebno dostaviti
Agenciji, ponoviti v
primeru modifikacij

D

8

Napajanje, sprejem signala,
umetna stabilizacija in upravljanje
poleta, GNSS magnetometer
Masa < 5 kg:
Samoocenjevanje – tabelo je
potrebno shraniti, izjavo je potrebno
dostaviti Agenciji, ponoviti v primeru
modifikacij, samoocenjevanje
dostaviti Agenciji v pregled

Skladno s seznamom za preverjanje in z navodili proizvajalca
je potrebno pripraviti lastne zapise o vseh opravljenih delih in
jih hraniti 3 leta

Dodatek 5

Obrazec analize okvar in njihovega vpliva
Analiza okvar in njihovega vpliva (Failure Mode and Effects Analysis – FMEA) sistema
brezpilotnega zrakoplova za izvajanje letalskih dejavnosti kategorije tveganja C in D
Konfiguracija sistema brezpilotnega zrakoplova
Identifikacijska oznaka:

Kategorija letalskih operacij

Proizvajalec in model:

Vrsta zrakoplova::

Operater:

Naslov operaterja:

Datum in revizija:

Vzl. operativna masa:

kg.

Komponente sistema brezpilotnega zrakoplova
Proizvajalec:
Baterija:
Model:
Proizvajalec:
Sprejemnik
Model:
Proizvajalec:
Kontrolor
leta
Motor:

Model:
Proizvajalec:
Model:
Oznaka:
Proizvajalec:

Kontrolor
motorja

Padalo:

Kom:
Napetost baterije (S):
Tok praznjenja:
Kapaciteta:

Rezervne baterije (dodatne)
Napetost baterije (S):
Tok praznjenja:
Kapaciteta:

Kom:
Št. kanalov:
Frekvenca:

Sistem:
Protokol
Telemetrija

Kom:
GNSS):
Barometer:
Št. motorja:
Moč:
Prop:

Magnetometer
Ultrazvok
Optični senzor
KV:
Pri S:
Max tok

Napetost/tokovni senzor
OSD
Firmware
Proizvajalec:

Model:
Proizvajalec:
Model:
Oznaka:
Vrsta:

Firmware:

Propeler:

Obremenitev:
Firmware:
Ver:

Kom:
Maks. energija:
Samodejno aktiviranje:.
Ročno aktiviranje:

Model:
Propeler
(rezervni):

Varnostni
ventil

Rezervne baterije (dodatne)
Napetost baterije (S):
Tok praznjenja:
Kapaciteta:

Dimenzije::
Vrsta:

Proizvajalec:

Dimenzije::

Model:

Vrsta:

Proizvajalec:
Opombe
Model:

Analiza okvar in njihov vpliv
Št.

Funkcija/sistem:

1

Napajanje

2

Sprejem signala

3

Umetna stabilizacija in upravljanje leta

4

Pogonski sistem
GNSS pozicioniranje

5
6.

Opis okvare

Posledica

Preprečevanje posledice

Občutek za magnetno smer

Vlagatelj potrjuje:
da je bila za navedeni sistem brezpilotnega zrakoplova opravljena analiza okvar in njihovega vpliva (FMEA), ki je pokazala,
da okvara posamezne komponente ne vodi do popolne prekinitve posameznega sistema,
da je bil opravljen pregled posledic posameznih okvar – v kolikor dokumentacija proizvajalca ne vsebuje pojasnila za
preprečevanje posledic posamezne okvare,
Datum

Odgovorna oseba operaterja:

Podpis:

