
PREVENTIVNI NASVETI POLICIJE ZA VARNOST NA LETALIŠ ČIH 
 
 
1. V prtljago ne spravljajte nedovoljenih predmetov . 
 
V prtljago, ki jo oddate ob prijavi na let, ne spravljajte vrednih in lomljivih predmetov, 
električnih naprav, nevarnega blaga, plinskih razpršilcev in plinskih bombic. Posebej pazljivi 
morate biti, ko v tujini kupujete stvari, za katere so pri vnosu v Slovenijo potrebna posebna 
dovoljenja (veterinarsko dovoljenje za uvoz živali, fito-sanitarno dovoljenje za uvoz rastlin, 
potrdilo notranjega ministrstva za uvoz orožja itd.). Pred nakupom se je najbolje posvetovati 
z delavcem policije in carine. 
 
V splošnem ni dovoljeno prenašati nevarnih snovi in predmetov, kot so: 
• radioaktivne snovi 
• eksplozivi 
• vnetljive tekočine 
• razpršilci (katerih volumen znaša več kot 500 ml) 
• plinske jeklenke z butanom ali propanom 
• orožje (razen v lovske in športne namene) 
• noži, britve, razila, škarje (za vse velja, da rezilo ne sme biti daljše od 8 cm) 
• strupi 
• korozivne snovi 
• kisline 
• magneti 
• infekcijske snovi (virusi in bakterije) 
 
 
 
2. Na letališ če pridite pravo časno. 
 
Vzemite si dovolj časa  (vsaj 1–2 uri), da pred poletom pravočasno opravite vse letališke 
postopke, še posebej ob vikendih in državnih praznikih ter dnevih, ko je veliko letalskega 
prometa. Prikazan čas na vaši vozovnici pomeni čas dejanskega odhoda letala in ne čas 
prijave na let (skrajni rok za prijavo na let je 30 minut pred odhodom letala).  
 
 
 
3. Prtljage ne puš čajte brez nadzora. 
 
Prtljage nikoli ne pustite brez nadzora, tudi za zelo kratek čas. Nikoli ne sprejemajte 
skrbništva nad prtljago ali paketi drugih oseb (potnikov). Če ste priča takemu dejanju ali pa 
ste bili za tako uslugo zaprošeni, to nemudoma sporočite letališkemu osebju na prijavnih 
okencih oziroma policiji. 
 
 
 
4. Ne ustavljajte vozil pred letališko zgradbo. 
 
Prostor za kratkotrajno parkiranje pred letališko zgradbo je zelo omejen, zato se ustavljanju 
vozil pred terminalom izognite, ko je to mogoče. Če ne gre drugače, ustavite vozilo samo za 
nujno potreben čas (da potnik izstopi in vzame prtljago itd.), nato pa vozilo parkirajte na 
parkirnem prostoru ali v garažni hiši, s čimer se boste izognili nevšečnostim ali celo kazni za 
nepravilno parkiranje.  
 



5. Parkirajte na varovanem parkiriš ču. 
 
Vozila ne parkirajte izven ograjenega območja letališča, ker bo v tem primeru vozilo brez 
nadzora, s čimer se poveča možnost tatvine, vloma ali odvzema vozila, kljub temu, da 
policisti in varnostniki varnostne službe opravljajo nadzore in kontrole parkirnih površin, vozil 
in okolice letališča.  
 
 
 
6. Preden zapustite vozilo, ga preglejte. 
 
Preden zapustite vozilo, preverite, ali ste zaklenili avto in zaprli okna. Opravite tudi vizualni 
pregled vozila in si zapomnite morebitne poškodbe in praske. Lahko se zgodi, da boste ob 
povratku z dopusta ugotovili, da je vozilo poškodovano ali da je odtujen del vozila – ogledalo, 
luč, značka znamke vozila ipd. V tem primeru ničesar ne spreminjajte, temveč o tem takoj 
obvestite policijo.  
 
 
 
 
 


