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POGOJI UPORABE 
SISTEMA PRISTOJBIN NA ZRAČNIH POTEH 

1. člen 

1. Pristojbina se določi za vsak let zrakoplova, izveden po pravilih instrumentalnega 
letenja (IFR polet) v skladu s postopki, določenimi za izvajanje standardov in priporočene 
prakse Mednarodne organizacije za civilno letalstvo, opravljen v zračnem prostoru letalsko 
informativnih območij, ki so navedena v aneksu 1 in so v pristojnosti držav pogodbenic. 
Država pogodbenica lahko zaračuna pristojbino za vsak polet v letalsko informativnih 
območjih v njeni pristojnosti, ki je opravljen v skladu s pravili vizualnega letenja (VFR polet). 
Za polete, opravljene delno v skladu s pravili vizualnega letenja in delno v skladu s pravili 
instrumentalnega letenja (mešani VFR/IFR poleti) v letalsko informativnih območjih, ki sodijo 
pod pristojnost zadevne države pogodbenice, se za celotno razdaljo znotraj omenjenega 
letalsko informativnega območja zaračunavajo pristojbine, ki v tej državi veljajo za IFR 
polete. 

2. Pristojbina pomeni plačilo stroškov, ki jih imajo države pogodbenice v zvezi z 
navigacijskimi napravami in storitvami na zračnih poteh ter v zvezi z izvajanjem sistema 
pristojbin na zračnih poteh, pa tudi stroškov, ki jih ima EUROCONTROL z izvajanjem tega 
sistema. 

3. Za pristojbine, ki zadevajo zračni prostor letalsko informativnih območij, ki so v 
pristojnosti ene izmed držav pogodbenic, se lahko predpiše plačilo davka na dodano 
vrednost (value added tax - VAT). V tem primeru lahko EUROCONTROL ta davek 
zaračunava pod pogoji in v skladu s pravili, o katerih se je dogovoril s posamezno državo. 



4. Oseba, ki mora plačati pristojbino, je oseba, ki je bila prevoznik med izvedbo poleta. 
Če identiteta prevoznika ni znana, se šteje, da je prevoznik lastnik zrakoplova, razen če ta 
dokaže, katera oseba je bila dejanski prevoznik. 

2. člen 

Za vsak polet, ki se opravi skozi zračni prostor več letalsko informativnih območij, ki so 
v pristojnosti več držav pogodbenic, se zaračuna enojna pristojbina (R), ki je enaka vsoti 
pristojbin za letenje v zračnem prostoru letalsko informativnih območij, ki so v pristojnosti 
posameznih držav, in sicer: 

 

Posamezna pristojbina (ri) za polete v zračnem prostoru, ki je v pristojnosti ene izmed 
držav pogodbenic, se izračuna na podlagi določb, vsebovanih v 3. členu. 

3. člen 

Posamezna pristojbina za polet v zračnem prostoru letalsko informativnega območja, ki 
je v pristojnosti posamezne države pogodbenice (i), se izračuna po formuli: 

ri = ti x Ni 

kjer ri pomeni pristojbino, ti višino pristojbine na enoto storitve in Ni število enot storitve 
v zvezi s takim poletom. Pristojbine na enoto storitve se lahko, če je to ustrezno, določijo 
posebej za VFR in posebej za IFR polete. 

4. člen 

Število enot storitve iz prejšnjega člena, označeno z Ni, se za določen polet izračuna s 
formulo: 

Ni = di x p 

kjer je di količnik razdalje v zvezi z zračnim prostorom tistih letalsko informativnih 
območij, ki so v pristojnosti posamezne države pogodbenice (i), p pa je količnik teže 
posameznega zrakoplova. 

5. člen 

1. Količnik razdalje (di) se izračuna tako, da se število kilometrov razdalje velikega 
kroga deli s sto (100), in sicer med: 

- odhodnim letališčem v zračnem prostoru, oziroma točko vstopa v zračni prostor 
letalsko informativnega območja, ki je v pristojnosti države pogodbenice (i)  

in 
- prvim namembnim letališčem v tem zračnem prostoru oziroma točko izhoda iz tega 

zračnega prostora. 
Omenjeni vstopna in izstopna točka sta točki, kjer zračne pot, ki jo določa načrt leta, 

prečka lateralne meje omenjenega zračnega prostora. Načrt leta mora vključevati vse 
spremembe, ki jih letalski prevoznik vnese v prvotno registrirani načrt leta, in spremembe, ki 
jih letalski prevoznik potrdi in ki so posledica ukrepov vodenja pretoka zračnega prometa. 



2. Za vsak vzlet in za vsak pristanek na ozemlju države pogodbenice se razdalja, ki se 
upošteva, zmanjša za dvajset (20) kilometrov. 

6. člen 

1. Količnik teže je kvadratni koren iz količnika števila največje dovoljene vzletne teže 
zrakoplova, izražene v tonah, ki je navedena v spričevalu o plovnosti, letalskem priročniku ali 
drugem ustreznem uradnem dokumentu, in števila petdeset (50), in sicer: 

 

1. Kadar organom, ki so odgovorni za zaračunavanje pristojbin, največja dovoljena 
vzletna teža zrakoplova ni znana, se za izračun količnika teže upošteva teža najtežjega 
znanega zrakoplova istega tipa. 

2. Kadar je prevoznik organom, ki so odgovorni za zaračunavanje pristojbine sporočil, 
da posluje z dvema ali več različicami zrakoplova istega tipa, se za izračun količnika teže za 
vsak zrakoplov tega tipa upošteva povprečje največjih dovoljenih vzletnih te. vseh njegovih 
zrakoplovov istega tipa. Količnik teže se izračunava za vsak tip zrakoplova in za vsakega 
prevoznika vsaj enkrat letno. 

3. Količnik teže se za izračun pristojbine izrazi na dve decimalni mesti natančno. 

7. člen 

1. Obračunska enota mora biti določena v euro. 
2. Razen v primerih, ko prizadeta država določi drugače, se bo višina pristojbine za 

enoto storitve za državo pogodbenico, v kateri euro ni nacionalna valuta preračunavala 
mesečno na podlagi povprečnih mesečnih menjalnih tečajev med euro in nacionalno valuto, 
ki so veljali v mesecu pred mesecem, ko je bil polet opravljen. Uporabljal se bo menjalni tečaj 
po Reutersovem izračunu mesečnega povprečja zaključnih dnevnih tečajev na podlagi 
dnevnih borznih cen ponudbe. 

8. člen 

1. Poleti, ki so oproščeni plačila pristojbine po teh pogojih: 
a) mešani VFR/IFR poleti so oproščeni plačila pristojbina le v zračnem prostoru tistih 

letalsko informativnih območij, ki so v pristojnosti držav ali države pogodbenice, kjer se 
izvajajo izključno po VFR in kjer se ne zaračuna pristojbina za VFR polete; 

b) poleti, ki se končajo na letališču, s katerega je zrakoplov vzletel, in med katerimi ni 
prišlo do vmesnega pristanka (krožni poleti); 

c) poleti zrakoplovov, katerih največja dovoljena vzletna teža znaša manj kot dve (2) 
toni; 

d) poleti, ki so opravljeni izključno za prevoz vladarjev in elanov njihove ožje družine, 
voditeljev držav, voditeljev vlad in ministrov vlad na uradni dolžnosti. V teh primerih mora biti 
polet označen kot tak z ustrezno oznako statusa v načrtu leta; 

e) poleti, opravljeni za iskanje in reševanje, če jih odobri organ, pristojen za iskanje in 
reševanje (SAR). 

2. Država pogodbenica lahko predpiše, da se na letalsko informativnih območjih v njeni 
pristojnosti pristojbina ne plačuje za: 

a) vojaške polete katerekoli države; 
b) šolske polete, ki se izvajajo izključno zaradi pridobitve dovoljenja za delo oziroma 

posebnega pooblastila pilotskega dela letalskega osebja in če je polet kot tak označen v 
načrtu leta. Taki poleti morajo biti izvedeni izključno v zračnem prostoru zadevne države; 



poleti ne smejo biti namenjeni prevozu potnikov in/ali tovora kot tudi ne preletu zrakoplova na 
določen kraj ali zaradi preleta zrakoplova iz tehničnih razlogov; 

c) polete, opravljene izključno zaradi preverjanja ali testiranja naprav, ki se ali se bodo 
uporabljale kot zemeljskonavigacijska oprema za zračno plovbo. 

9. člen 

Pristojbina se plačuje na poslovnem sedežu EUROCONTROL v skladu s plačilnimi 
pogoji, določenimi v aneksu 2. Obračunska enota je euro. 

10. člen 

Države pogodbenice objavijo pogoje uporabe sistema pristojbin na zračnih poteh in 
višino pristojbine za enoto storitve. 


