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I

Letališke storitve

1

Splošni pogoji
(1) Upravljavec portoroškega letališča je družba Aerodrom Portorož, d.o.o..
Družba Aerodrom Portorož, d.o.o. posluje v celoti po določilih in pod pogoji, ki jih vsebuje ta Cenik.
Družba opravlja storitve v okviru svojih možnosti in v skladu z veljavnimi domačimi in mednarodnimi
predpisi in postopki.
Splošni pogoji ne določajo vseh podrobnosti letaliških storitev, ki so splošno znane med udeleženci v
zračnem prometu in se zanje razume kaj vsebujejo in po kakšnih standardih se izvajajo.
(2) Domači zračni promet je promet, pri katerem sta odletno in namembno letališče oziroma vzletišče na
ozemlju Republike Slovenije in pri katerem ni predviden odlet v zračni prostor druge države. Letalo v
domačem prometu v smislu obračuna po določilih tega Cenika je vsako letalo, ki vzleti in pristane na
letališču na ozemlju Republike Slovenije.
(3) Mednarodni zračni promet je promet pri katerem je predviden odlet v zračni prostor druge države. Letalo
v mednarodnem prometu v smislu obračuna po določilih tega Cenika je vsako letalo, ki vzleti ali pristane
na letališču na ozemlju druge države.
(4) Cena letaliških storitev predstavlja enotno in nedeljivo ceno za vsa opravila vsebovana v opisu storitev v
tem Ceniku za posamezno storitev. Plačila za ponujene storitve, katere uporabnik ni izkoristil ali jih je
opravil sam, ni mogoče zmanjšati.
(5) Cene letaliških storitev so v Ceniku navedene v valuti (EUR).
(6) Vse cene so brez davka na dodano vrednost. Davek na dodano vrednost se obračuna v skladu z veljavno
zakonodajo. Davek na dodano vrednost se ne obračuna na storitve iz tega Cenika opravljene letalom,
potnikom, prtljagi in tovoru v mednarodnem prometu.
(7) Plačila
a)

Plačilo in obračun za opravljene letališke storitve uporabnikom se opravlja v skladu s poslovno politiko
podjetja.

b) Zavezanci za plačilo
- prevoznik, pod čigar številko se opravi let ali kateri je plačnik za code share lete,
- upravljavec letala ali njegov lastnik,
- fizična ali pravna oseba, ki uporablja letalo in ni njegov lastnik ali upravljavec.
c)

Plačilo letaliških storitev mora biti poravnano pred odhodom letala v gotovini, s katero od plačilnih
kartic, ki se sprejemajo za plačevanje ali z nakazilom na osnovi predračuna.

d) Po pisnem dogovoru med Aerodromom Portorož, d.o.o. in uporabnikom je plačilo možno tudi na drug
način – s plačilnim nalogom na osnovi računa. V tem primeru je uporabnik dolžan poravnati račun za
opravljene storitve najpozneje v 15 dneh po izstavitvi računa. Aerodrom Portorož, d.o.o. lahko zahteva
od uporabnika inštrument za zavarovanje plačila ali predplačilo. Reklamacije na račun morajo biti
poslane v roku 8 dni po prejemu le-tega.
e)

Za čas zamude plačila se obračunajo zamudne obresti, ki se določijo v skladu s poslovno politiko
podjetja in veljavno zakonodajo.

f)

Izvajalec letališke službe lahko prepreči odhod zrakoplova do plačila stroškov, ki jih je treba plačati v
zvezi z opravljenimi storitvami in uporabo infrastrukture iz 88. in 118. člena ZLet ali pologa varščine za
te stroške.

(8) Pomen izrazov
Izvajalec storitev zemeljske oskrbe je vsaka pravna ali fizična oseba, ki tretjim osebam ponuja eno ali več
kategorij storitev zemeljske oskrbe.
Javni prevoz v zračnem prometu je zračni prevoz, ki je pod pogoji, ki jih določa zakon in pod splošnimi
prevoznimi pogoji dostopen vsakomur.
Potnik, prtljaga, blago in pošta, ki se uporabljajo v tem Ceniku, vključujejo vse osebe in stvari, ki se
prevažajo v letalu.
Let zrakoplova je gibanje zrakoplova od trenutka, ko se zrakoplov premakne z namenom vzleteti in do
trenutka, ko se ustavi po pristanku.

Številka leta je oznaka za let, ki je sestavljena iz dve- ali tri-črkovne kode, ki ji sledi številka ali črkovna
kombinacija.
Nenajavljeni let je vsak let letala, ki ni pisno najavljen v roku opredeljenem v Ceniku pred pristankom ali
vzletom.
Povratni let je vsak let letala, ko letalo zaradi višje sile ali drugih vzrokov pristane na letališču od koder je
vzletelo, med tem časom pa ni pristalo na drugem letališču. Obračunsko je enak tehničnemu
pristanku.
Poskusni let je vsak let letala zaradi preverjanja delovanja motorja, instrumentov in naprav na letalu. Tak let
se šteje kot tehnični let.
Šolski let je vsak let letala opravljen zaradi šolanja letalskega osebja.
Ambulantni let je let z namenom prevoza obolele ali ranjene osebe, ki je že bila deležna medicinske oskrbe
ali nujnega bolnika iz ene bolnice v drugo.
Tehnični pristanek je vsak pristanek letala pri katerem ni prišlo do spremembe komercialnega tovora letala
razen goriva in balasta.
Zasilni pristanek je vsak pristanek letala iz zasilnih razlogov (bolezen ali smrt potnika, tehnični razlogi) ali
zaradi grožnje s silo.
Letalski prevoznik pomeni podjetje za zračni prevoz z veljavno operativno licenco.
M.T.O.W. (Maximum Take off Weight) je največja vzletna teža letala po potrdilu iz letalskih dokumentov
(Airplane Flight Manual – AFM). Če ti dokumenti niso predloženi, se obračuna največja znana
M.T.O.W. za ta tip letala. Povračila razlike v ceni niso možna. Vsak začeti del tone se šteje kot cela
tona.
Osnovni varnostni pregled je varnostni pregled zrakoplova, osebe ali stvari, ki se opravi pred vsakim
nameravanim letom v skladu z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter varnostnimi
programi po tem zakonu.
Posadka zrakoplova so osebe, ki se nahajajo na zrakoplovu med letom zaradi opravljanja del, ki
zagotavljajo nemoteno in varno izvršitev leta.
Potnik je fizična oseba, ki ima po pogodbi pravico do prevoza z zrakoplovom.
Tranzitni potnik je potnik, ki pride na letališče in ga za tem zapusti na letu pod isto številko.
Transferni potnik je potnik, ki pride na letališče in ga za tem zapusti na letu pod drugo številko in katerega
glavni namen prihoda je uporaba letališča kot transfernega letališča.
Samooskrba je dejavnost, pri kateri uporabnik letališča neposredno zase izvaja eno ali več kategorij storitev
zemeljske oskrbe in ne sklene nikakršne pogodbe o opravljanju teh storitev s tretjo osebo.
Uporabnik letališča je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je odgovorna za prevoz potnikov in drugih oseb,
pošte in/ali tovora po zraku od ali do zadevnega letališča.
Zemeljska oskrba so storitve, ki se opravljajo za uporabnike letališč na letališčih.
Zemeljska oskrba kamiona pomeni oskrbo v primeru kamionskega prevoza od trenutka, ko se dokumenti
predajo izvajalcu storitev dokler tovor ni sprejet za prevoz oziroma dokler ni sprejet od prejemnika
/špediterja za urejanje carinskih formalnosti in obratno: od trenutka , ko se sprejme transferni tovor
iz letala ali ko pošiljatelj/špediter tovor izroči skladišču ''pripravljeno za prevoz'' do trenutka, ko
tovornjak dobi dovoljenje za odhod.
Kamionski prevoz pomeni prevoz s kamioni med letališči, v imenu letalskega prevoznika kot nadomestilo za
let, kjer se prevaža tovor pod tovornim listom (listi) in se manifestira v skladu z veljavnimi IATA
in/ali ICAO pravili, predpisi in postopki. Ko gre za oskrbo tovrstnega prevoza, se beseda ''letalo''
nadomesti s ''kamion'' in beseda ''let'' s ''kamionski prevoz''.
ULD (Unit Load Device) pomeni kontejner ali letalsko paleto (z ali brez mreže), na kateri se naloži ali
prevaža tovor, prtljaga ali pošta.
Splošno letalstvo zajema vsa letala in helikopterje, ki so last podjetij z avio-taxi dejavnostjo ter privatnikov,
aeroklubov, podjetij, letalskih šol ali organizacij, katerih glavni namen ni javni prevoz potnikov.
Kriterij za uvrstitev potniškega letala v to kategorijo je poleg pogojev iz prvega odstavka tudi, da
njegova največja vzletna teža ne presega 44 ton in da ne prevaža več kot 19 potnikov.

(9)

Opravljanje storitev izven obratovalnega časa letališča velja za čas, ki je določen na način iz 162.
člena ZLet.

(10) Opravljanje storitev v nočnem času velja za čas od 22.00 do 06.00 ure.
(11) Cenik za nekatere letališke storitve določa primere povečanja in zmanjšanja osnovne cene. Zmanjšanje
cene po eni osnovi izključuje zmanjšanje cene po drugi osnovi.
(12) Aerodrom Portorož, d.o.o. lahko odobri komercialne popuste in druge ugodnosti uporabnikom na
osnovno ceno letališke storitve. Komercialni popusti se lahko odobrijo uporabnikom glede na obseg
in število opravljenih letaliških storitev ter v primeru posebnega poslovnega interesa.
(13) Predmetni cenik je na voljo in vpogled v komercialnem sektorju Aerodroma Portorož, d.o.o. vsem
obstoječim in potencialnim uporabnikom letaliških storitev. Po dogovoru in na zahtevo uporabnika
lahko Aerodrom Portorož, d.o.o. uporabnikom dostavi Cenik. Prav tako Aerodrom Portorož, d.o.o.
pravočasno obvešča stalne uporabnike letaliških storitev o vseh spremembah Cenika.
(14) Aerodrom Portorož, d.o.o. odgovarja za škodo zaradi civilno-pravnih odškodninskih zahtevkov na
območju letališča, ki izvirajo iz dejavnosti Aerodroma Portorož, d.o.o. po registraciji in ostalih
nevarnostnih virov, ki imajo za posledico:
- telesne poškodbe, okvaro zdravja ali smrt neke osebe
- uničenje, poškodbo ali izginitev stvari
- odgovornost za izdelke ob upoštevanju splošnih pogojev za zavarovanje odgovornosti po pogodbi
z Zavarovalnico Triglav.
(15) Vse spore med uporabniki storitev in Aerodromom Portorož, d.o.o., ki zadevajo določila in uporabo teh
Splošnih pogojev in Cenika, bo reševalo pristojno sodišče v Kopru.
(16)

Šteje se, da je po objavi, te Splošne pogoje in Cenik po načelu pristopa sprejel vsak uporabnik, ki
sprejme in uporablja letališke storitve in storitve zemeljske oskrbe.

2

Uporaba vzletno-pristajalne steze

2.1

Opis storitve
-

uporaba vzletno-pristajalne steze in stez za vožnjo ter spojnic,

-

uporaba vgrajene opreme za osvetlitev vzletno-pristajalne steze, stez za vožnjo in spojnic ter
letališke ploščadi po standardih CAT II po ICAO.

Obveznost plačila nastane v trenutku pristanka letala na Aerodromu Portorož.

2.2

Enota mere
Največja vzletna teža letala (M.T.O.W.) po potrdilu o navigacijskih sposobnostih letala izražena v
tonah. V kolikor tako potrdilo ni na vpogled se pristanek obračuna na osnovi najvišje možne
M.T.O.W. za tisti tip letala.

2.3

2.4

Pristanek
Enota mere

EUR

Letala

do 1000 kg M.T.O.W.

15,00

od 1001 kg M.T.O.W.

do 1200 kg M.T.O.W.

20,00

od 1201 kg M.T.O.W.

do 2000 kg M.T.O.W.

26,00

od 2001 kg M.T.O.W.

do 3000 kg M.T.O.W.

42,00

od 3001 kg M.T.O.W.

do 4000 kg M.T.O.W.

54,00

od 4001 kg M.T.O.W.

do 5000 kg M.T.O.W.

67,00

od 5001 kg M.T.O.W.

do 6000 kg M.T.O.W.

77,00

nad 6001 kg M.T.O.W.

vsaka začeta tona M.T.O.W.

14,00

Pristanek s podaljškom
Enota mere

Sobota, nedelja,
prazniki

Od ponedeljka
do petka

EUR

EUR

Letala

do 1000 kg M.T.O.W.

6,50

3,50

od 1001 kg M.T.O.W.

do 1200 kg M.T.O.W.

9,30

5,50

od 1201 kg M.T.O.W.

do 2000 kg M.T.O.W.

13,00

6,50

od 2001 kg M.T.O.W.

do 3000 kg M.T.O.W.

19,50

10,00

od 3001 kg M.T.O.W.

do 4000 kg M.T.O.W.

25,00

13,00

od 4001 kg M.T.O.W.

do 5000 kg M.T.O.W.

31,00

17,00

od 5001 kg M.T.O.W.

do 6000 kg M.T.O.W.

38,00

20,00

nad 6001 kg M.T.O.W.

vsaka začeta tona M.T.O.W.

6,50

3,50

2.5

Šolski pristanek
Enota mere

Sobota, nedelja,
prazniki

Od ponedeljka
do petka

EUR

EUR

Letala

do 1000 kg M.T.O.W.

8,30

6,50

od 1001 kg M.T.O.W.

do 1200 kg M.T.O.W.

14,00

9,30

od 1201 kg M.T.O.W.

do 2000 kg M.T.O.W.

17,00

13,00

od 2001 kg M.T.O.W.

do 3000 kg M.T.O.W.

28,00

19,50

od 3001 kg M.T.O.W.

do 4000 kg M.T.O.W.

37,00

25,00

od 4001 kg M.T.O.W.

do 5000 kg M.T.O.W.

46,00

31,00

od 5001 kg M.T.O.W.

do 6000 kg M.T.O.W.

57,00

38,00

nad 6001 kg M.T.O.W.

vsaka začeta tona M.T.O.W.

10,00

6,50

Nočno šolanje je možno po posebnem dogovoru. Za šolske in poskusne lete v nočnem času se uporaba
svetil na manevrskih površinah zaračuna po dejanskih stroških in času uporabe.

2.6

Tehnični pristanek
Enota mere

EUR

Letala

do 1000 kg M.T.O.W.

8,00

od 1001 kg M.T.O.W.

do 1200 kg M.T.O.W.

12,00

od 1201 kg M.T.O.W.

do 2000 kg M.T.O.W.

16,00

od 2001 kg M.T.O.W.

do 3000 kg M.T.O.W.

25,00

od 3001 kg M.T.O.W.

do 4000 kg M.T.O.W.

34,00

od 4001 kg M.T.O.W.

do 5000 kg M.T.O.W.

42,00

od 5001 kg M.T.O.W.

do 6000 kg M.T.O.W.

50,00

nad 6001 kg M.T.O.W.

vsaka začeta tona M.T.O.W.

8,00

3

Oskrba letal

3.1

Opis storitve
Koriščenje storitev osebja in opreme za oskrbo letal in VIP letal.
Obveznost plačila te storitve nastane v trenutku razporeditve letala na parkirno pozicijo na letališki
ploščadi.

3.2

Enota mere
Največja vzletna teža letala (M.T.O.W.) po potrdilu o navigacijskih sposobnostih letala izražena v
tonah. Vsak začeti del tone se obračuna kot cela tona.

3.3

3.4

Cena storitve
Enota mere

EUR

Letalo

na tono

15,00

VIP letalo

na tono

17,00

Izjeme
Nekomercialni leti na letalih do 3.000 kg M.T.O.W..

4

Parkiranje letal

4.1

Opis storitve
Uporaba letališke ploščadi ali letališke lope za parkiranje letal.
Obveznost plačila te storitve nastane v trenutku razporeditve letala na parkirno pozicijo na letališki
ploščadi ali v letališki lopi.

4.2

Enota mere
Največja vzletna teža letala (M.T.O.W.) po potrdilu o navigacijskih sposobnostih letala izražena v
tonah. Vsak začeti del tone se obračuna kot cela tona. Izjema je mesečno parkiranje v letališki lopi,
kjer se za letala s težo nad 1001 kg M.T.O.W. obračunava vsakih 500 kg kot celota.

4.3

Cena dnevnega parkiranja na letališki ploščadi
Enota mere

EUR

En dan

vsaka začeta tona M.T.O.W

4,00

Ena noč

vsaka začeta tona M.T.O.W

5,00

En teden

vsaka začeta tona M.T.O.W

21,50

En mesec

vsaka začeta tona M.T.O.W

76,50

Za daljše obdobje parkiranja lahko uporabnik storitve sklene posebno pogodbo z Aerodromom
Portorož, d.o.o..

4.4

Cena parkiranja v letališki lopi
Enota mere

EUR

En dan

vsaka začeta tona M.T.O.W

11,40

En dan

letalo nad 1001 kg za vsakih začetih 500 kg

2,50

En teden

letalo do 1000 kg M.T.O.W

80,00

En teden

letalo nad 1001 kg za vsakih začetih 500 kg

15,00

En mesec

letalo do 1000 kg M.T.O.W

298,00

En mesec

letalo nad 1001 kg za vsakih začetih 500 kg

50,00

Za daljše obdobje parkiranja lahko uporabnik storitve sklene posebno pogodbo z Aerodromom
Portorož, d.o.o..

5

Potniški servis

5.1

Opis storitve
Potniški servis vključuje uporabo potniškega terminala, opreme in infrastrukture v njem.

5.2

Enota mere
Potnik v odhodu.
Osnova za obračun je število odhajajočih potnikov po listi obremenitve letala.

5.3

Cena storitve
javni promet

splošno letalstvo

5.4

Enota mere

EUR

potnik v odhodu

14,00

potnik v transferju

2,75

Enota mere

EUR

potnik v odhodu

10,00

potnik v transferju

2,50

Izjeme
-

otroci do dveh let,

-

potniki z vozovnicami s popustom ID00,

-

posadke,

-

tranzitni potniki, ki se zadržujejo v mednarodnem prostoru,

-

potniki na VIP letih,

-

potniki nekomercialnih letov na letalih do 3.000 kg M.T.O.W..

6

Varnostni pregledi in varovanje

6.1

Opis storitve
Varnostni pregledi in varovanje – 127. člen Zlet – UPB 1:
Obratovalec javnega letališča oziroma njegovega dela, ki zagotavlja in obratuje manevrske površine in
ploščadi, potniški ali tovorni terminal letališča, mora na teh površinah oziroma v terminalu skladno z
letalskimi varnostnim programi zagotoviti zlasti naslednje tehnično-tehnološke pogoje varovanja:
1. prostore in opremo, potrebno za osnovne in posebne varnostne preglede potnikov, prtljage,
letalskega tovora in drugih oseb in stvari, ki vstopajo ali se vnašajo na varnostna območja omejenega
gibanja, kritične dele varnostnega območja omejenega gibanja in, če so določena, druga varnostno
pomembna območja letališča,
2. osnovne varnostne preglede potnikov, prtljage in stvari ter drugih oseb, ki vstopajo na varnostna
območja omejenega gibanja,
3. varovanje javnih delov letališča in nadzorovanih delov letališča, razen uradnih prostorov
policije, carine in drugih državnih organov, če to s temi organi s pogodbo ni urejeno drugače,
4. prostorske in druge pogoje pristojnim organom za nadzor izvajanja varovanja.

6.2

Enota mere
Potnik v odhodu.
Osnova za obračun je število odhajajočih potnikov po listi obremenitve letala.

6.3

6.4

Cena storitve
Enota mere

EUR

javni promet

potnik v odhodu

4,10

splošno letalstvo

potnik v odhodu

4,10

Izjeme
-

otroci do dveh let,

-

potniki z vozovnicami s popustom ID00,

-

posadke,

-

tranzitni potniki, ki se zadržujejo v mednarodnem prostoru,

-

potniki na VIP letih,

-

potniki na nekomercialnih letih letal do 3.000 kg M.T.O.W..

7

Centralizirane infrastrukture

7.1

Splošno
V skladu s 160. členom ZLet Aerodrom Portorož, d.o.o., kot obratovalec letališča Portorož, zagotavlja
vodenje in upravljanje centraliziranih infrastruktur, ki se uporabljajo za izvajanje storitev zemeljske
oskrbe in katerih kompleksnost, stroški ali pa vpliv na okolje ne dopuščajo deljenja ali podvajanja
sistemov.
Aerodrom Portorož, d.o.o. omogoča drugim izvajalcem storitev zemeljske oskrbe prost dostop do
letaliških objektov in naprav v obsegu, ki je potreben za opravljanje njihove dejavnosti.
Za uporabo in opravljanje storitev infrastrukture, opreme in napeljav, ki je v lasti Aerodroma
Portorož, d.o.o., se zaračunava nadomestilo za uporabo centralizirane infrastrukture.
Aerodrom Portorož, d.o.o. je edini dobavitelj teh storitev.
Smatra se, da uporabnik koristi te storitve, opremo in napeljave takoj, ko prične koristiti storitve
zemeljske oskrbe. Uporaba teh storitev, opreme in napeljav ima za posledico obvezno plačilo
nadomestila.

7.2

Vsebina
Nadomestilo za uporabo centralizirane infrastrukture se zaračunava pri naslednjih storitvah:

7.2.1

-

zemeljska oskrba potnikov in operativne storitve - enota mere je potnik v odhodu

-

zemeljska oskrba letal – enota mere je težnostni razred za potniška letala oz. tip letala za tovorna
letala.

Centralizirane infrastrukture, enota potnik
Centralizirane infrastrukture, enota potnik, potrebna za zagotavljanje storitev zemeljske oskrbe
potnikov, vsebuje opremo za začetno in transferno registracijo potnikov in sicer:

7.2.2

-

trak za prtljago skupaj s tehtnicami,

-

priključek za telefon,

-

priključek na računalniško omrežje,

-

prostor za potnika, ki se registrira (1,5 m2 pred pultom),

-

napis nad pultom.

Centralizirane infrastrukture, enota letalo
Centralizirane infrastrukture, enota letalo, potrebne za zagotavljanje storitev zemeljske oskrbe letal
vsebujejo:
-

prostor, opremo in storitve v odhodni in prihodni sortirnici prtljage,

-

oprema in storitve za prevoz prtljage in tovora od sortirnice do letala in obratno,

-

oprema za vodenje letala po ploščadi,

-

oprema za protipožarno zaščito in reševanje,

-

oprema in sistem za odpadne vode s kanalizacijskim omrežjem,

-

oprema in sistem za odvoz smeti,

-

prostor, napeljave in oprema za skladiščenje tekočine za razledenitev in sistem odvajanja
odpadnih tekočin pri razledenitvi letal.

7.3

Enota mere

7.3.1

Centralizirane infrastrukture – enota potnik
Enota mere je potnik v odhodu.
Osnova za obračun je število odhajajočih potnikov v javnem prometu po listi obremenitve letala.

7.3.2

Centralizirane infrastrukture – enota letalo
Enota mere je težnostni razred za potniška letala oziroma tip letala za tovorna letala.

7.4

Cena storitve

7.4.1

Centralizirane infrastrukture – enota potnik

javni promet

7.4.2

Centralizirane infrastrukture – enota letalo

7.4.2.1

Javni promet – potniška letala

Enota mere

EUR

potnik v odhodu

0,70

M.T.O.W.

7.4.2.2

EUR

od 4.001 kg do 5.000 kg

30,00

od 5.001 kg do 6.000 kg

50,00

nad 6.001 kg

95,00

Splošno letalstvo
M.T.O.W.
do 9.000 kg
nad 9.001 kg, po letu

EUR
--20,00

7.5

Povišanje in znižanje cene

7.5.1

Cena iz točke 9.4.2.1. in 9.4.2.2. se poviša za izvajanje storitev, ko je prihod ali odhod letala v času
od 22.00 do 06.00 ure po lokalnem času za 25 %.

7.5.2

Zagotovitev osebja in opreme v času izven uradne odprtosti letališča – čakalna ura
Za zagotovitev potrebne opreme in osebja za izvajanje storitev letalom v javnem prometu izven časa
uradne odprtosti Aerodrom Portorož, d.o.o. zaračunava nadomestilo po dejanskih stroških, ki pri tem
nastanejo.
Enota mere

EUR

za vsakih začetih 60 minut vezane ure običajnega urnika

200,00

za prvo ne vezano uro na običajni urnik

400,00

Storitev se zaračuna ne glede na ostale zaračunane storitve.

8

Letališke storitve na posebno zahtevo

8.1

Splošno
Storitve po tem seznamu se izvajajo na posebno zahtevo uporabnika.

8.2

Seznam storitev in cene

8.2.1

Gasilska vozila, oprema in storitve
Letališče v osnovi zagotavlja gasilsko kategorijo CAT2. Na posebno zahtevo, vsaj 12 ur pred priletom
oz. odletom, pa lahko zagotavlja do CAT5.

Opis storitve

Enota mere

EUR

CAT3

1x

85,00

CAT4

1x

135,00

CAT5

1x

185,00

Gasilsko vozilo MAN

1 ura

150,00

Gasilsko vozilo DODGE

1 ura

98,00

Agregat 1,5 kVA

1 ura

68,33

Agregat 5 kVA

1 ura

99,17

Reflektorski sistem

1 ura

101,67

Hidravlično reševalno orodje

1 ura

59,17

Tekočina za gašenje ni vključena v ceno in se obračuna po tekočih nabavnih cenah.

8.2.2

Snežna oprema
Opis storitve

8.2.3

Enota mere

EUR

Mehanski pometač

1 ura

35,00

Posipalec ureje

1 ura

108,34

Metla Bema

1 ura

120,00

Delovne ure
Opis storitve

Enota mere

EUR

Vodja izmene

1 ura

24,17

Strokovni delavec

1 ura

20,49

Gasilec

1 ura

17,50

Čistilec

1 ura

16,67

Varnostnik

1 ura

15,00

Delavec

1 ura

12,50

Najmanjša obračunska enota je 30 minut. Vsak del naslednje obračunske enote se obračuna kot cela
enota.

8.2.4

Osvetlitev letaliških manevrskih površin
Storitev zajema uporabo vgrajene opreme za osvetlitev vzletno-pristajalne steze, stez za vožnjo in
spojnic ter letališke ploščadi.

Opis storitve

Enota mere

EUR

Vsakih 1 000 kg

4,00

Osvetlitev za šolanje v zoni

1 ura

15,00

Osvetlitev na posebno zahtevo

1 ura

37,00

Osvetlitev

Najmanjša obračunska enota je 15 minut. Začeti del naslednje enote se upošteva kot cela enota.

II

Storitve zemeljske oskrbe

1

Pogoji poslovanja
(1) Družba Aerodrom Portorož, d.o.o. opravlja storitve zemeljske oskrbe na letališču Portorož. Družba
opravlja storitve v okviru svojih možnosti in v skladu z veljavnimi domačimi in mednarodnimi predpisi
in postopki. Če si le-ti nasprotujejo ali izključujejo bodo veljala domača pravila, predpisi in postopki.
Ti pogoji ne določajo vseh podrobnosti storitev zemeljske oskrbe, ki so splošno znane med udeleženci v
zračnem prometu in se zanje razume kaj vsebujejo in po kakšnih standardih se izvajajo.
(2) Aerodrom Portorož, d.o.o. lahko odda del storitev zemeljske oskrbe v izvajanje drugemu registriranemu
izvajalcu storitev zemeljske oskrbe.
(3) Cena storitev zemeljske oskrbe predstavlja enotno in nedeljivo ceno za vsa opravila vsebovana v
Seznamu
storitev
v
tem
Ceniku
za
posamezno
storitev.
Ni mogoče zmanjšati plačila za ponujene storitve, katere uporabnik ni izkoristil ali jih je opravil sam.
(4) Aerodrom Portorož, d.o.o. lahko na posebno zahtevo dodatno opravi tudi posamezne storitve iz tega
Seznama oziroma druge storitve v okviru svojih zmožnosti, vendar proti dodatnemu plačilu po cenah iz
tega Cenika.
(5) V primeru istočasne zahteve po opravljanju storitev zemeljske oskrbe več letalom imajo prednost letala v
rednem zračnem prometu.
(6) V primeru zasilnega pristanka bo Aerodrom Portorož, d.o.o. takoj in brez čakanja na navodila prevoznika
izvedel vse potrebne ukrepe in dejanja za zaščito potnikov, posadke v letalu in prevozniku zaračunal vse
dodatne stroške, ki bi pri tem nastali.
(7) Storitve zemeljske oskrbe se izvajajo v skladu z običajno prakso izvajalca in veljavno zakonodajo ter v
skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi.
(8) Plačila
a)

Plačilo in obračun za opravljene storitve zemeljske oskrbe se opravlja v skladu s poslovno politiko
podjetja.

b) Zavezanci za plačilo:
- upravljavec letala ali njegov lastnik,
- fizična ali pravna oseba, ki uporablja letalo in ni njegov lastnik ali upravljavec.
c)

Plačilo storitev zemeljske oskrbe mora biti poravnano pred odhodom letala v gotovini, s katero od
plačilnih kartic, ki se sprejemajo za plačevanje ali z nakazilom na osnovi predračuna.

d) Po pisnem dogovoru med Aerodromom Portorož, d.o.o. in uporabnikom je plačilo možno tudi na drug
način – s plačilnim nalogom na osnovi računa. V tem primeru je uporabnik dolžan poravnati račun za
opravljene
storitve
najpozneje
v
15
dneh
po
izstavitvi
računa.
Aerodrom Portorož, d.o.o. lahko zahteva od uporabnika inštrument za zavarovanje plačila ali predplačilo.
Reklamacije na račun morajo biti poslane v roku 8 dni po prejemu le-tega.
e)

Za čas zamude plačila se obračunajo zamudne obresti, ki se določijo v skladu s poslovno politiko
podjetja in veljavno zakonodajo.

f)

Izvajalec storitev zemeljske oskrbe lahko prepreči odhod zrakoplova do plačila stroškov, ki jih je treba
plačati v zvezi z opravljenimi storitvami in uporabo infrastrukture iz 88. in 118. člena ZLet ali pologa
varščine za te stroške.

(9) Čas oskrbe letala je določen v skladu s predpisanimi standardi sprejema in odprave za posamezni tip
letala v posamezni vrsti prometa.
(10) Aerodrom Portorož d.o.o. lahko spremeni cene po tem Ceniku, če za to nastopijo ekonomski ali drugi
vzroki. O vsaki spremembi cen mora obvestiti uporabnika pred nastopom spremembe.
(11) Pri izvajanju storitev zemeljske oskrbe se uporabljajo tudi Splošni pogoji iz I. dela tega Cenika.

2

Storitve na posebno zahtevo

2.1

Uporaba opreme in sredstev

2.1.1

Sredstva za oskrbo letal
Opis storitve

Enota mere

EUR

Električna centrala 28V, 1600 A

1 ura

100,00

Električna centrala 28V, 1600 A

1 vžig

22,50

Električna centrala 28V, 1200 A

1 ura

50,00

Električna centrala 28V, 1200 A

1 vžig

12,50

Viličar paletni do 1250 k g

1 ura

102,00

Voziček Končar

1 kom

10,80

Voziček Končar

1 ura

42,50

Cisterna za fekalije Lavatory Service

1 kom

62,00

Traktor New Holland

1 ura

70,00

Traktor FIAT Štore 402

1 ura

31,67

Stopnice

1 ura

25,00

Vleka oz. premik letala

na tono

4,50

Prtljažni voziček (oranžen)

1 kom

4,58

Opis storitve

Enota mere

EUR

Razledenitev

letalo

75,00

Najmanjša obračunska enota je 30 minut.
Posamezen vžig se šteje kot celota.

2.2

Razledenitev

2.2.1

Osnovna cena storitve

2.2.2

Delo naprave za razledenitev
Opis storitve
Obratovanje naprave za
razledenitev

2.2.3

Enota mere

EUR

za vsak porabljeni liter vode ali tekočine za
razledenitev po števcu

1,25

Preskrba s tekočino za razledenitev
Opis storitve
Preskrba s tekočino za razledenitev - tip I.

Enota mere

EUR

1 liter

1,67

2.2.4

Ročno odstranjevanje snega z letala
Opis storitve
Ročno odstranjevanje snega z letala s pomočjo hidravličnega
dvigala

Enota mere

EUR

1 ura

99,50

Najmanjša obračunska enota je 15 minut.
Vsak del naslednje obračunske enote se obračuna kot cela enota.

2.2.5

Zaščita letala pred zaledenitvijo
Zaračunata se samo postavki pod točko 4.2.2. in 4.2.3., osnovna cena pod točko 4.2.1. se ne zaračuna.

2.3

Druge storitve
Opis storitve

Enota mere

EUR

Čiščenje letala javni promet

1 krat

58,33

Čiščenje letala splošno letalstvo

1 ura

35,00

Čiščenje izliva goriva iz letala na platformo

1 ura

175,83

1 vreča

20,83

1 polnjenje

14,00

1 guma

3,48

Oskrba potnika na letališču

1 krat

3,28

Oskrba kat. 1*pax/pilot

1 krat

6,56

Oskrba kat. 2**pax/pilot

1 krat

9,02

Oskrba kat. 3***pax/pilot

1 krat

13,11

Oskrba kat. 4****pax/pilot

1 krat

18,03

Osebno vozilo na ploščadi

1 vozilo

11,00

Katering

1 kom

4,17

ID kartica brez čipa

1 kom

25,00

ID kartica – menjava za kartico s čipom

1 kom

12,70

ID kartica s čipom

1 kom

33,28

ID kartica s čipom – menjava (izguba)

1 kom

23,03

Varovano parkirno mesto za vozilo

1 dan

5,00

Carinska kontrola

1 kom

65,00

Depo

1 kom

40,98

Depo vstop

1 kom

8,33

Tiskanje

A4

0,25

Fotokopija

A4

0,09

1 vezava

1,66

A4

0,83

Fax

1 pošiljanje

0,42

Rezervacija hotelske sobe, mize v restavraciji,…

1 rezervacija

1,00

Preskrba z vrečami balasta
Polnjenje baterije
Polnjenje gume

Spiralna vezava
Plastificiranje

Najmanjša obračunska enota je 30 minut; A4.
Vsak del naslednje obračunske enote se obračuna kot cela enota.
*OSKRBA KAT.1 :
- organizacija in pomoč pri vstopnih in izstopnih postopkih
- prevoz / spremstvo od/do letala

** OSKRBA KAT.2:
-

organizacija in pomoč pri vstopnih in izstopnih postopkih

-

prevoz / spremstvo od/do letala

-

organizacija sprejem/oddaje prtljage in prijave

*** OSKRBA KAT.3:
-

organizacija in pomoč pri vstopnih in izstopnih postopkih

-

prevoz / spremstvo od/do letala

-

organizacija sprejem/oddaje prtljage in prijave

-

transfer, pomoč in organizacija namestitve

**** OSKRBA KAT.4:
-

organizacija in pomoč pri vstopnih in izstopnih postopkih

-

prevoz / spremstvo od/do letala

-

organizacija sprejem/oddaje prtljage in prijave

-

transfer, pomoč in organizacija namestitve

-

organizacija postrežbe s pijačo/prigrizki

*Enota mere za obračun je letalo
*Storitve se glede na povpraševanje lahko seštevajo

2.4

Delovne ure
Opis storitve

Enota mere

EUR

Vodja izmene

1 ura

24,17

Strokovni delavec

1 ura

20,49

Gasilec

1 ura

17,50

Čistilec

1 ura

16,67

Varnostnik

1 ura

15,00

Delavec

1 ura

12,50

Najmanjša obračunska enota je 30 minut.
Vsak del naslednje obračunske enote se obračuna kot cela enota.

2.5

Poraba materiala
Porabljen material se obračuna po lokalnih nabavnih cenah, povečanih za 10 % manipulativnih
stroškov.

Vrsta materiala

2.6

Enota mere

EUR

Absorbcijsko sredstvo

1 kg

1,08

Absorbcijsko sredstvo

1l

1,30

Ponovljene/podaljšane operacije
Ponovljene/podaljšane operacije se zaračunajo glede na dejansko porabo časa po cenah iz Cenika.

2.7

Uporaba poslovnega salona
Opis storitve

Enota mere

EUR

Poslovni salon brez opreme

do 4 ure

50,00

Poslovni salon z opremo

do 4 ure

75,00

Poslovni salona brez opreme

celodnevni najem

83,33

Poslovni salon z opremo

celodnevni najem

125,00

1 ura

10,00

Doplačilo v času izven odprtosti letališča

