PREPOVEDANI PREDMETI, KI JIH NE SMETE VNAŠATI NA LETALO
STVARI, KI JIH NE SMETE NOSITI V POTNIŠKO KABINO:

Vse vrste strelnega orožja

Naprave za omamljanje

Vse vrste strelnega orožja (pištole, revolverji, puške, šibrovke itd.); otroške pištole, kopije in imitacije strelnega
orožja, ki jih je mogoče zamenjati za prave; sestavni deli strelnega orožja (razen teleskopskih daljnogledov in
vizirjev); puške na stisnjen zrak in CO2, kot so pištole, šibrovke, puške in pištole za kroglične ležaje; signalne
pištole; startne pištole; loki, samostreli in puščice; frače in katapulti; harpunski topovi in podvodne puške.

Predmeti z ostro konico ali ostrim robom

Naprave za omrtvičenje, kot so pištole za omamljanje, električni paralizatorji in pendreki za
omamljanje; pripomočki za omamljanje in ubijanje živali; kemikalije, plini in razpršilci za oslabitev in
onesposobitev, kot so solzivec, poprovi razpršilci, razpršilci s pekočo papriko, solzni plin, kislinski
razpršilci in razpršilci za odganjanje živali.

Delavsko orodje

Topi predmeti

Lomilke; svedri, vrtalniki, vključno z brezžičnimi prenosnimi električnimi vrtalniki; orodja z rezilom ali
ročajem daljšim od šest cm, ki ga je mogoče uporabiti kot orožje (izvijači, dleta); žage, vključno z
brezžičnimi prenosnimi električnimi žagami; spajkalni gorilniki; pištole za vijačenje in žebljanje.

Eksplozivne ter zažigalne snovi in naprave

Kiji za bejzbol in softball; palice ali gorjače, preproste in sestavljene, npr. policijske palice
in gumijevke; pripomočki za borilne veščine, npr. palice, bokserji, gorjače, cepci, nunchaku
(palici, povezani z verigo), kubatoni (pestna palica), kubasaunti itd.

Strelivo; eksplozivne kapice; detonatorji in vžigalniki; modeli in lažni eksplozivni material ali naprave; mine in druge vojaške
eksplozivne naprave; ročne granate vseh vrst; ognjemeti, rakete vseh oblik in druga pirotehnična sredstva (vključno s
.
pokajočimi žabicami in naboji za otroške pištole); izvori dima v pločevinkah ali kartušah; dinamit, smodnik in plastični eksplozivi

STVARI, KI JIH NE SMETE NOSITI V KATERIKOLI DEL LETALA:

OMEJITVE VNOSA TEKOČIN:
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Eksplozivi ter zažigalne snovi in naprave
Eksplozivi, vključno z detonatorji, vžigalniki, ročnimi granatami, minami in eksplozivi; strelivo; eksplozivne kapice; detonatorji in vžigalniki; mine, granate in
druge vojaške eksplozivne naprave; ognjemet in druga pirotehnična sredstva; izvori dima v pločevinkah in kartušah; dinamit, smodnik in plastični eksplozivi.

Sekire, sekirice in sekači; ledni cepini in ledne kline; britvice; noži za embalažo; noži
z rezilom, daljšim od šest cm; škarje z rezili, daljšimi od šest cm; oprema za borilne veščine
z ostro konico ali ostrim robom; meči in sablje.
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Med „tekočine, razpršila in gele“ (TRG) prištevamo
paste, losjone, zmesi tekočih/trdnih snovi in vsebine
v posodah pod pritiskom npr. zobne paste, gele za
lase, pijače, juhe, sirupe, parfume, brivske pene in
druge predmete s podobno konsistenco.

Pred varnostnim pregledom se TRG odstranijo iz ročne
prtljage in pregledajo ločeno od drugih predmetov ročne
prtljage, razen če se lahko z opremo, ki se uporablja
za varnostni pregled ročne prtljage, pregleda tudi več
zaprtih posod s TRG znotraj prtljage.

Ustrezni subjekt na vseh letališčih ob vstopu na
varnostno območje omejenega gibanja varnostno
pregleda najmanj TRG (tekočine, razpršila in
gele), kupljene na letališču ali krovu zrakoplova
in zatesnjene v vrečki, ki je ni možno odpreti brez
vidnih poškodb in vsebuje viden zadovoljiv dokaz
o nakupu na letališču ali krovu zrakoplova, kot
tudi TRG, ki se uporabljajo med potovanjem za
medicinske namene ali zaradi posebnih dietetičnih
potreb, vključno s hrano za dojenčke.

Če so bili TRG odstranjeni iz ročne prtljage, potnik
predloži:
• vse TRG v posameznih posodah s prostornino
največ 100 mililitrov ali enakovredno v eni prozorni
plastični vrečki, ki jo je mogoče znova zatesniti in
katere prostornina ne presega enega litra, pri čemer
je plastična vrečka primerno zapolnjena in popolnoma
zaprta, ter
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ALI VAŠA REGISTRIRANA PRTLJAGA VSEBUJE KAKŠEN NEVAREN PREDMET?

?

ALI JE MOŽNO, DA JE NEKDO NEKAJ POLOŽIL V VAŠO PRTLJAGO BREZ VAŠE VEDNOSTI?
ALI VAŠA ROČNA PRTLJAGA VSEBUJE OSTRE ALI KOVINSKE PREDMETE?
ALI IMATE PRI SEBI ALI V VAŠI PRTLJAGI NEKAJ, KAR VAM JE DAL NEKDO DRUG?

ALI VAŠA REGISTRIRANA PRTLJAGA VSEBUJE ELEKTRONSKE NAPRAVE? ČE JE TEMU TAKO, PREVERITE ALI SO IZKLJUČENE OZ. NASTAVLJENE NA NAČIN LETENJA.

• vse ostale TRG, vključno z vrečko, ki je ni možno
odpreti brez vidnih poškodb in ki vsebuje TRG.

