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Opomba: reference na člene v tem dokumentu so na člene, kot so bili številčeni v verziji predloga zakona, ki je bil dan v medresorsko uskajevanje v oktobru 2021. V trenutni 
verziji predloga zakona je številčenje določb drugačno.  
 

predlagatelj določba, 
člen 

predlog  utemeljitev odziv na prejeto pripombo 

Fizična 
oseba 5 
 
 
 
 
 
 

splošno Kot državljan RS ponovno vlagam pripombe na osnutek novega zakona : 
gre za uveljavitev besede letalnik kot poimenovanje za vse zvrsti letalnih 
naprav ter za uveljavitev besede letalnost kot poimenovanje za sposobnost 
za letenje neke letalne naprave-letalnika. Hkrati pripominjam, da je po toliko 
letih - ko je bilo spremenjeno ime ustanove Uprava RS za zračno 
plovbo  najprej v Upravo, kmalu zatem pa v Direktorat za civilno letalstvo - 
čas, da tudi v raznih dokumentih spremenite slovenski pomen imena 
organizacije Eurocontrol  https://www.sloveniacontrol.si/o-
podjetju/mednarodno-sodelovanje  … Terminologišče na ISJ odgovoril na 
vprašanje *Zrakoplov ali letalnik?*; (se  nadaljuje ...) 
 

Predlog o zamenjavi izraza "zrakoplov" z izrazom "letalnik" se jemlje na znanje.  
Veljavna zakonodaja s področja civilnega letalstva vsebuje nacionalne predpise in 
predpise EU. Obsega več slovenskih zakonov, preko 50 podzakonskih aktov, več 
zakonodajnih aktov EU ter več 100 izvedbenih predpisov in drugih aktov EU. V 
zadevnih predpisih je za angleški izraz "aircraft", brez izjeme, uporabljen slovenski 
izraz "zrakoplov", zaradi česa se predlog zamenjave izraza zavrne. 
Pri uvedbi izraza "zrakoplov" pred tremi desetletji so se snovalci naslanjali na 
definicijo izraza "aircraft" iz prilog Čikaške konvencije, ki jo povzema tudi veljavni 
Zakon o letalstvu. Izraz "aircraft" pa je kot "zrakoplov" preveden tudi Angleško-
slovenskem letalskem slovarju, izdanem le nekaj let po ustanovitvi pristojnega 
organa za civilno letalstvo. Slovar je recenziral predstavnik centra znanja s 
področja letalstva, Fakultete za Strojništvo, pristojni organ pa ne beleži uradnih 
pripomb nanj. Pobuda za uvedbo izraza "letalnik" se je pojavila na prelomu 
stoletja, vendar pri uveljavitvi veljavnega Zakona o letalstvu ni bila upoštevana.  
V primeru zamenjave izraza bi bilo potrebno doseči spremembo slovenske 
zakonodaje in  prevoda termina v slovenski različici zakonodaje EU, pri kateri 
slednji pa organi Republike Slovenije nimajo odločilne vloge. Taka sprememba bi 
lahko vodilo v  situacijo, v kateri bi slovenska zakonodaja, ki verjetno nikoli ne bi 
bila dokončno prečiščena, navajala "letalnik", obsežnejša zakonodajo EU pa bi 
govorila o "zrakoplovu". Smatramo, da je priložnost spreminjanja slovenskega 
letalskega izrazja zamujena. Izraz "zrakoplov" je jasen, splošno razširjen in 
uporabljen v zakonodaji že trideset let. 
Predlog se zavrne.  
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AOPA 
SLOVENIA 

splošno Na začetku moramo ugotoviti, da po vsebini ne gre za povezavo s tekstom, 
ki je bil objavljen leta 1919. Že samo to, da sta v sedanjem tekstu novi 
poglavji o policijski in vojaški dejavnosti ter da je bistveno spremenjeno VII. 
Poglavje o upravljanju zračnega prostora, utemeljuje predlog za pripravo in 
izvedbo vsebinske javne razprave z udeležbo zainteresirane javnosti. Brez 
javne razprave so … 
Jezik in terminologija v zakonu marsikdaj nista usklajena. Med pomeni nista 
navedena splošni zračni promet in operativni zračni promet in še kaj bi se 
našlo. Ob tem bi kazalo dosledno paziti na konsistentnost in usklajenost s 
terminologijo ICAO, EU in EASA-e ter mednarodnih pogodb in drugih 
dokumentov, ki urejajo letalstvo. Zakon nikjer ne omenja nevladnih 
strokovnih organizacij, kot je AOPA itd., ki zastopa interese uporabnikov, 
daje pa v 150 točki zakona polna pooblastila Slovenski vojski, izvajanje 
zakona pa bo nadzorovala javna civilna agencija za letalstvo, brez vabila 
na soudeležbo pri nastajanju zakona, ki bo učinkoval in sankcioniral ravno 
uporabnike. Agencija za civilno letalstvo naj bi bila po našem mnenju servis 
uporabnikom, ki mu pomaga v vsej poplavi letalskih predpisov ne pa 
ustanova, ki po novem v glavnem sankcionira vsako odstopanje. Zakon o 
civilnem letalstvu je kot rečeno že predhodno v glavnem pisan za potrebe 
Slovenske vojske. 
Zadnje čase smo zmeraj bolj pogosto priča siljenju vsebin v letalsko 
zakonadjo, ki niso bile na nivoju strokovne javnosti nikoli utemljennje ali 
vsaj razložena njihova potreba. 
Zakaj se želi zaobiti dejstvo da mneje AOPA bazira na mnenjih članov, ki 
so celotno poklicno kariero pustili v letalstvu, hkrati pa tudi v ves prosti čas 
v športnem letalstvu, šolah. 
AOPA ni komentirala členov in poglavij, ki niso v njeni domeni ukvarjanja. 

Mnenje predlagatelja. 
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AOPA 
SLOVENIA 

splošno Kar je precej alarmantno je to, da se v besedilu členov, še bolj pa v 
razlagah K členom, ki 
sledijo, podajajo utemeljitve: 
• ki niso resnične, 
• ki ne podajajo relevantne (pravne) podlage ali se sklicujejo na napačno 
• ki sploh ne podajajo vsebinske razlage 
Tak zavajajoč način pisanja je grozljiv, saj ni jasno, kako naj se v strokovni 
sferi soočamo s tem. Na ta način so pripadajoča besedila slaba. Konkretni 
primeri so podani spodaj. 
Seznam izrazov, ki so razloženi v 3. členu je sestavljen delno, 
nesistematično, tudi napačno. Ne zajema celostne slike, določeni 
pomembni izrazi za tak dokument so izpuščeni. 
Predlog nadalje, posebej v II poglavju - PLOVNOST ZRAKOPLOVOV IN 
VPLIV NA 
OKOLJE, v veliko členih, zlorablja izraz CERTIFIKACIJSKE 
SPECIFIKACIJE in slednje prepisuje zrakoplovom, ki certifikaciji kot 
postopku sploh ne podlegajo. Osnovna uredba EU 2018/1139 jasno ločuje 
med zrakoplovi, ki podlegajo certifikaciji in tistimi, ki ne. Če zrakoplov 
pridobi Dovoljenje za letenje in ne Spričevalo o plovnosti, tudi besede 
certifikacija in certifikacijska specifikacija v postopku ne more biti, ker je to 
dokaz neobvaladanja strokovnega in natančnega izrazja. 
Enaka napaka se dogaja tudi pri letališčih, ko je že s predhodno izdanim 
pravlnikom bil pri nas uzakonjen CS ADR v tehničnem delu za vsa letališča 
medtem, ko ravno tako Osnovna uredba EU 2018/1139 določa, zahteve za 
letališča, ki zapadejo cerifikaciji in zato izpolnjevanje CS ADR. 
Nadalje delitev letališč ne upošteva dejanskega stanja letališč v Sloveniji, 
ICAO trendov, ki se bodo zgodili v kratkem, Sploh pa ni sodobnega 
razmisleka o tem, zakaj letališče potrebuje to kar potrebuje. Zahtevajmo 
vse, obratovalec pa naj se matra z nabiranjem nesmiselnih dokazil. 
Skorajda vse razlage k členom nosijo pripis: »Zakon določi prekrške. 
Predpisane so globe, ki morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.« 
Nikjer v celotnem predlogu ni nobene utemeljitve sorazmernosti! Vidimo, da 
je bila sorazmernost marskije grobo prekršena. 

Mnenje predlagatelja, ki izhaja iz nerazumevanja zakonodaje EU. Predlagana 
delitev letališč je oblikovana zgolj z namenom ohranjanja trenutnega ohranjanja 
letališč, hkrati pa se omogoča nadaljnji razvoj letališč. 
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MF koncesije / 
takse 

V uvodnem delu zakona navajate samo pravne podlage, ki urejajo to 
področje po posameznih zakonih. Nikjer pa ni navedena ureditev, ki se 
nanaša na plačilo storitev, ki jih plačuje npr. Ministrstvo za obrambo in 
Ministrstvo za notranje zadeve upravljavcem letališč za različne takse. 
Omenjeno gledamo predvsem v luči tega, da v Republiki Sloveniji s tem 
vračamo koncesionarju del plačane koncesnine in jo s tem avtomatsko 
znižujemo. Hrvaški zakon, ki ga navajate tudi sami (Zakon o zračnom 
prometu, https://www.zakon.hr/z/177/Zakon-o-zra%C4%8Dnom-prometu., 
v povezavi s Cenikom letališča Pleso, kjer ima koncesijo francosko 
podjetje, http://www.zagreb-airport.hr/Cjenici-44.aspx) izključuje v členu 
42.a plačilo taks vsem zrakoplovom za potrebe iskalnih akcij in reševanja, 
humanitarne pomoči, naravnih in drugih nesreč, zrakoplovom v težavah, 
zrakoplovom, ki opravljajo protipožarno zaščito in nujno medicinsko pomoč 
in kot najpomembneje državnim zrakoplovom, ki opravljajo posebne lete. Iz 
cenika še bolj jasno izhaja, da so izvzeti državni zrakoplovi, ki izvajajo 
posebne aktivnosti in vojaški zrakoplovi, ki letijo za vojaški namen. 
Podobno ureja tudi avstrijska in italijanska zakonodaja, kot smo vam že 
podrobno opisali v dopisu, ki ga omenjamo v uvodu. 

Predlog se delno upošteva. Napačno je razumevanje glede koncesij. 
Pri oblikovanju pooblastilne določbe o nadaljnjem urejanju letaliških pristojbin se 
predvidi tudi oblikvo0anje pravuil glede izvzethja od plačila letaliških pristojbin.  

MF splošno več kot 550 krat je uporabljena beseda ''lahko''. Predlagamo vam, da se v 
primerih, kjer se uporablja ta beseda, navede pogoje, v katerih primerih se 
določena stvar izvrši in v katerih ne, saj gre v tem primeru za prosto presojo 
izvajalca posamezne določbe. 
 
skozi celoten zakon je pri posameznih členih navedba glob. Nomotehnične 
smernice to sicer izjemoma dovoljujejo, vendar predlagamo, da razmislite o 
drugačni ureditvi, z navedbo glob v predzadnjem poglavju. 
 
sklicevanje: v večini primerov, uporabljenih v členih se ne sklicuje na točno 
določene člene, ampak na splošno npr. ''če ta zakon ne ureja drugače''. 
Omenjeno povzroča zmedo pri branju, saj bralec ne ve ali določba velja za 
vsak posamezen primer ali bo nekje med 300 in več členi navedeno, da 
slednje za ta primer ne velja 

Se ne sprejme, beseda lahko je praviloma vedno prav umeščena. 
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Notariat splošno Uvodoma opozarjamo na določbe Stvarnopravnega zakonika, ki določa, da 
neposestna zastavna pravica nastane na podlagi notarskega zapisa in ne 
zadostuje zgolj overitev podpisa. Navedeno mora ministrstvo upoštevati in 
vključiti v predlog zakona o letalstvu, kot tudi pri izdaji podzakonskega 
predpisa, ki bo podrobneje določi vsebino vpisnega, lastninskega in 
bremenskega lista. Prav tako opozarjamo na nedosledno uporabo izraza 
»hipoteka«, ki se ga mora nadomestiti z izrazom »zastavna pravica«. 
 
Iz predloga novega zakona izhaja, da se vpisi v register zrakoplovov 
izvajajo na podlagi javnih ali zasebnih listin, na katerih je podpis osebe, 
katere pravico je treba omejiti, obremeniti, razveljaviti ali prenesti na drugo 
osebo, overjen, pri čemer gre lahko tudi za upravno overitev. V zvezi s tem 
opozarjamo, da v skladu s 171. členom SPZ neposestna zastavna pravica 
nastane na podlagi sporazuma v obliki notarskega zapisa. 
 
 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

MJU splošno Vsebina določb petega odstavka 15. člena, 146. člena, drugega odstavka 
147. člena in 148. člen Predloga zakona se nanaša na občine, zato 
predlagamo, da se v skladu z drugim odstavkom 94. člena Zakona o lokalni 
samoupravi zagotovi ustrezno sodelovanje združenj občin. Ugotavljamo, da 
je v Predlogu zakona predvidenih veliko število podzakonskih aktov, ki naj 
bi bili izdani v roku dveh let, le podzakonski akt na podlagi 13. člena 
Predloga zakona naj bi Vlada RS izdala v roku enega leta. Zavedamo se 
obsežnosti predpisa in pozdravljamo pripravo osnutkov podzakonskih 
predpisov, vendar opozarjamo na dolge roke za izdajo podzakonskih 
predpisov, ki ne zagotavljajo pravne varnosti. 
 
Opozoriti želimo tudi, da je v postopku predlog ustanovitve novega organa 
v sestavi Ministrstva za notranje zadeve, in sicer Letalska policijska enota. 

Se upošteva. 
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Aeroklub 
Postojna 

splošno strinjamo se in pozdravljamo, da je potrebno prenoviti ZLET, vendar 
menimo, da bi pri pripravi zakona bilo potrebno vključiti širšo zainteresirano 
javnost, ter mednarodne kot lokalne strokovnjake, ki imajo izkušnje iz 
terena tako v mednarodnem kot v lokalnem prostoru. 
Izhodišče zakona je treba postaviti na višjo raven in vse novitete pred 
implementacijo preizkusiti na pilotnem primeru in pilotni primer uporabiti kot 
usmeritve ostalim letališčem, aerodromom oz. upravljalcem in 
obratovalcem ali souporabi zračnega prostora idr.  Predvsem nas skrbi 
nemoteno in stalno obratovanje javnih in nejavnih letališč oz. zaprtja in 
finančni kolaps tako javnih kot nejavnih letališč zaradi neživljenjskih zahtev 
ali prevelikega finančnega bremena za obratovanje.  Treba je vedeti, da so 
tudi nejavna letališča del kritične infrastrukture na katera so vezane vse 
javne zasebne entitete in njihov obstoj. Predlagamo, da se pred 
implementacijo izvede testno obdobje za preverbo delovanja, preden se 
zadeve uzakonijo. 
Veliko je povedanega na temo vpeljevanja novih zakonov, ki bodo sledili 
modernizaciji tehnologij kot tudi pristopov souporabe zračnega prostora 
(kontinuum) v drugih zakonih kot tudi usmeritev na  strani Eurocontrol, 
AOPE, EASE, združenj drugih držav. Poleg pravilne implementacije, kot 
navajamo zgoraj s pilotnimi primeru in testnim obdobjem,  je ključna 
vzpostavitev vprašalnikov, kot povratne zanke učinkovitosti in 
sorazmernosti uporabe in hitrega prilagajanja, ter strokovni posveti in 
delavne skupine in redne preverbe sorazmernosti! 
Kar se tiče vloge in delovanja Agencije, menimo, da je Agencija ne samo 
organ nadzora, temveč mora proaktivno in učinkovito delati na usmeritvah, 
predlogih, smernicah za vse akterje. Predvsem je tu za zgled Nemška 
ureditev in delovanje. Prosimo tudi, za ureditev in predpis časovnih rokov 
za povratne informacije v postopkih in opredelitev trajanja postopkov. 
Primer je vpis v register, plovnost, licenciranje, povratne informacije na 
vprašanja, ter oblikovanje možnosti učinkovitejše komunikacije, ter 
delavnic. Če bo zagotovljen samo nadzor, bo neučinkovito zato delo vseh 
ostalih entitet. 
 
Pozdravljamo spremembe, prosimo pa, da se premisli o oblikovanju 
delavnic za posamezna področja ter tako učinkovitejšo so kreiranje 
sprejemljivega izhodišča novega ZLET. 

Mnenje predlagatelja. 
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Letalska 
zveza 
Slovenije 

splošno Iz predloga je razbrati, da je novi Zlet namenjen vojaškemu in policijskemu 
letalstvu ter predvsem olajšanju delovanja CAA, ki ga žal "klasični aeroklubi 
in obratovalci nejavnih letališč", z množico administrativnih nalog in ukrepov 
žal razumemo bolj kot zaviralca nepoklicne in nekomercialne (prostočasne) 
letalske dejavnosti in manj kot promotorja varnosti.  
 
Finančne posledice so vezane predvsem na zahtevane dodatne zaposlitve 
Agencije, ne pa (tudi) na stroške, ki bodo dodatno bremenile uporabnike, ki 
jih dosega ZLet (obratovalci letališč). 
 
Pogrešamo tudi učinkovit institut/ instrument nadzora nad arbitrarnimi 
mnenji in sklepi Agencije, ki bi intepretiral predpise (EASA) ter presojal v 
primerih ugovora šibkejših strank glede odločitev ali mnenj agencije, v 
upravnih ali drugih postopkih. Pomanjkanje tega se je izkazalo kot 
problematično v naši večletni praksi oz. izkušnjah. 

Mnenje predlagatelja, zakon naslavlja vse izpostavljene aspekte. 
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Fizična 
oseba 1 

splošno Predlog besedila novega Zakona o letalstvu v sedanji vsebini ni primeren za 
nadaljnjo obravnavo. Njegovo vsebino je potrebno temeljito izčistiti s stališča 
normativne ureditve Evropske unije (EU) in pristojnosti Republike Slovenije 
(RS), ter prečistiti rešitve glede vojaškega letalstva in Policije. Za to je 
potrebno predhodno izdelati pregledno primerjalno analizo zahtev po Čikaški 
konvenciji (konvencija, priloge, PANS-OPS, priročniki in resolucije), veljavni 
ureditvi po letalskih predpisih Evropske unije (EU) (3.a člen Ustave RS) in 
nato ugotoviti, kaj je preostalo v urejanje Republiki Sloveniji (RS). Brez tega 
se ne da izdelati strokovno korektnega predloga gradiva za sprejem zakona. 
Tudi terminološko predlog ni ustrezen (npr.: tipski certifikat - certifikat tipa), 
ker se zaznajo občutne razlike med njegovimi definicijami in izrazi in 
definicijami in izrazi iz predpisov EU. Popolna zmeda pa je pri aerodromu - 
letališču. 
 
Skoti celotno besedilo predloga (tudi v obrazložitvah členov) se ponavlja 
formulacije, kot je (drugi odstavek 57. člena):"Izdaja tipskega certifikata, 
tipskega certifikata z omejitvami, dodatnega certifikata tipa in spremembe 
navedenih certifikatov se mora izvajati v skladu s predpisi Evropske Unije, 
tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter drugimi predpisi in 
pravnimi akti, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji na 
področju civilnega letalstva.". To pri zavezancih povzroča zmedo, uradnim 
osebam pa omogoča neutemeljeno arbitrarno odločanje. Tudi ni zaznati 
ustrezne ureditve izdaje certifikata tipa (Mimogrede: predpis EU, ki ureja 
certificiranje zrakoplovov, uporablja pojem "certifikat tipa", kar je tudi 
slovnično pravilno za to listino.) 
 
310 členov, civilno letalstvo pa je skoraj v celoti urejeno s predpisi EU? ZLet, 
ki jih ima le 225 (z nekaterimi dodatnimi a, b, c itd. členi), v primerjavi s tem 
besedilom, še vedno, ob upoštevanju 3. a člena Ustave RS, zagotavlja 
ustrezno raven varnosti zračnega prometa. Po javno znanih podatkih, od leta 
2010 do danes, pri nobeni preiskavi letalske nesreče ni bila ugotovljena 
napačna (nevarna) pravna ureditev. 
 
V predlogu je kar nekaj novih rešitev, ki jih ZLet ni vseboval (npr.: način 
preverjanja prisotnosti alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in 
drugih psihoaktivnih snovi). Prav tako je zadržanih veliko rešitev iz ZLet, ki 
se s časovnega stališča nevtralne (kot Čikaška konvencija). 
 
Popolnoma neprimerno je urejanje vojaškega letalstva tako obsežno v tem 
zakonu. Razumno bi bilo, da se v tem zakonu celovito uredijo pravila v zraku 
(pravila letenja) vključno z vsemi oblikami operativnega zračnega prometa, 
vključno z zahtevami glede opreme zrakoplovov in letalnimi lastnostmi 
vojaških, policijskih in carinskih zrakoplovov. Prav tako bi moralo biti urejeno 

Mnenje predlagatelja, zakon naslavlja vse izpostavljene aspekte. 
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izstreljevanje raket in drugih projektilov, ki lahko dosežejo minimalno 
dovoljeno višino letenja zrakoplovov. Bilo bi pa primerno urediti delovanje 
civilnega letalstva (zlasti pravila v zraku/uporaba zračnega prostora) v kriznih 
razmerah (kompleksna kriza), neposredni vojni nevarnosti in v vojni. Da se 
ne ponovi Ukrajina in let MH17 (Odgovornost Ukrajine sicer ni bila nikoli 
ugotavljana, kar je svojevrsten mednarodni škandal.) 
 
Veljalo bi zadržati sedanjo ureditev, v kateri so sankcije urejene v posebnih 
členih pred koncem zakona. Zakon o letalstvu ni "šoferski" zakon, da bi bile 
globe določene v členih, ki urejajo materialne vsebine, ker to razvrednoti 
samo materialno določbo. Letalski nadzorniki pri svojem delu ne gledajo le 
enega podatka (Npr.: ZPrCP: Voznik, ki prekorači s prometnim pravilom ali 
prometnim znakom dovoljeno hitrost v območju za pešce, v območju 
umirjenega prometa ali v območju skupnega prometnega prostora, se 
kaznuje:1. z globo 40 eurov, če prekorači dovoljeno hitrost do vključno 10 
km/h;). Taka rešitev tudi odvrača od sistema kulture pravičnosti kot je 
opredeljena v 2. členu Uredbe (EU) št. 376/2014 („kultura pravičnosti“ 
pomeni kulturo, v kateri glavni upravljavci ali druge osebe niso kaznovani za 
svoja dejanja, opustitve ali odločitve, če so v skladu z njihovimi izkušnjami 
ter usposabljanjem, v kateri pa se huda malomarnost, namerne kršitve in 
destruktivna dejanja ne dopuščajo;). Podobno rešitev že vsebuje ZP v prvem 
odstavku 9. člena, vendar je vprašanje, kdo se te določbe v prekrškovnem 
postopku sploh spomni. Poleg navedenega se za globe uporablja neka 
lestvica, ki ni skladna z zahtevami iz zakona o prekrških glede splošnih pravil 
za odmero sankcij (Glejte 26. člen ZP). Globe je vedno smiselno določi v 
razponu (Glejte 17. člen ZP). Bilo bi pa potrebno, da se skupaj z globami v 
razponu uredi tudi povišanje glob do najvišje določene globe v primeru 
ponavljanja prekrška (neskladnosti). Predlagani sistem glob (sankcij) je 
nepošten, nepravičen in verjetno posledica komocije pripravljalca teh določb. 
 
V obrazložitvah pogosto uporabljeno besedilo "Zakon določi prekršek. 
Predpisana je globa, ki mora biti učinkovita, sorazmerna in odvračilna." kaže 
na prehitro in nedomišljeno pripravo tega besedila, malomarnost ali 
nepoznavanje pomena posameznih določb zakona. 
 
Obrazložitev členov je dejansko ponavljanje njihove vsebine, kar pa ni 
obrazložitev. (Glejte ReNDej: pripraviti vsebinske obrazložitve določb 
predlogov zakonov zaradi boljšega razumevanja in pravilnega izvajanja ter 
morebitnih kasnejših razlag namena zakonskih določb;). Obrazložitve je 
treba dopolniti. Vidi se pa, katere obrazložitve je pripravila KZPS, d.o.o. 
 
Določbe o uporabi angleškega jezika so neustavne (Glejte Ustava RS: 11. 
in 62. člen) in neskladne s predpisi, ki sicer urejajo rabo slovenskega jezika 
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(ZUP, ZJRS). Izvedba 62. člena ustave je urejena v ZUP (62. člen), sicer 
pa bi bilo primerno, da se tudi CAA ravna po Zakonu o javni rabi 
slovenščine. To sicer ne pomeni, na letalski nadzorniki v svojih priročnikih 
ne bodo imeli delov, ki so v angleškem jeziku (npr.: kopije AMC ali CS), 
vendar priročnik kot metodološko in strokovno navodilo mora biti v 
slovenskem jeziku. Poleg navedenega predlog zakona ne določa stopnje 
znanja angleškega jezika za tiste izvajalce nalog po tem zakonu, ki bodo 
(morali) uporabljali angleški jezik. 
 
Nedopustno je, da se definicije v tem predlogu razlikujejo od definicij v 
letalskih predpisih EU. Tak sistem vzpostavlja dvojnost razumevanja 
ureditve, v upravnih postopkih lahko povzroči odstopanja od letalskih 
predpisov EU, kombinacije med določbami tega zakona o določbami 
letalskih predpisov EU pa lahko resno ogrozijo varnost zračnega prometa. 
Utemeljitev je podana na primeru aerodrom/letališča pri pripombah k 
posameznim členom. 
 
To, da se 13. člen (najava leta in izdajanje dovoljenj) ZLet "uporablja do 
začetka uporabe VII. poglavja tega zakona" (Glejte 308. člen predloga), kaže 
na nerazumevanje civilnega letalstva. VII. poglavje predloga in 13. člen ZLet 
nimata nič skupnega. To je zaslediti tudi na nekaterih drugih mestih v 
predlogu. 
 
Kultura pravičnosti, kot bistveni element zagotavljanja varnosti v letalstvu, ni 
opredeljena. Najlažje bi jo bilo opredeliti, če bi bile sankcije za kršitev zakona 
določene v posebnih členih. Že določba v ZP o odgovornosti za prekršek 
(prvi odstavek 9. člena:"Za prekršek je odgovoren storilec, ki je storil prekršek 
iz malomarnosti ali z naklepom.") je v tem zakonu praktično neuporabna, 
ker noben letalski nadzornik, tako kot tudi drugi inšpektorji, ne ugotavlja 
malomarnosti ali naklepa.  
 
Iz besedila tega predloga tudi izhaja, da vprašanj civilnega letalstva, s 
katerimi se že lep čas nihče ne ukvarja, v tem predlogu enostavno ni ali pa 
so urejene preveč površno (npr.: pomoč žrtvam letalskih nesreč in njihovim 
družinam, iskanje in reševanje ipd.). 
 
Nikjer v vladnem gradivu in obrazložitvi predloga in posameznih členov niso 
navedene utemeljitve (primeri, dokazila, dobre prakse, ugotovitve nadzorov, 
ki so jih opravili ICAO in EU, itd.), ki bi narekovale ravno take zakonske 
spremembe. Na primer: navajajo se neki "novi koncepti zagotavljanja 
letalske varnosti", nikjer pa ni naveden niti en tak koncept.  
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Fraport splošno Ugotavljamo, da velika večina predlogov iz leta 2019 ni bila upoštevana. 
Opozarjamo tudi na dejstvo, da sedanji predlog novega zakona močno 
odstopa od predloga objavljenega 2019. 

Pozivamo vas, da po prejemu komentarjev in njihovi podrobni analizi skličete 
javni posvet z zainteresirano javnostjo, kje lahko predstavite nove sistemske 
rešitve in vaše odgovore na komentarje strokovne javnosti. Poglobljena 
strokovna razprava o tako pomembnem področju gospodarske dejavnosti, ki 
se obenem prekriva z javnim interesom letalske povezljivosti, je po našem 
mnenju nujna in bo predlog zakona še dodatno izboljšala. 

Mnenje predlagatelja. 

Aeroklub LŠ 
Celje, 
Fizična 
oseba 3 

splošno V Aeroklubu letalski šoli Celje smo celovito pregledali predlog zakona saj ima 
signifikanten vpliv na naše delovanje. Ocenjujemo celo, da bi v primeru 
sprejetja zakona v trenutni obliki bili prisiljeni v prenehane delovanja, saj to 
nebi bilo več ekonomsko vzdržno. Prav tako želimo opozoriti na neenak 
položaj uporabnikov zračnega prostora v organih namenjenih upravljanju z 
njim.  

 

Fizična oseba 3 

V Aeroklubu Letalska šola Celje smo celovito pregledali novelo zakona. 
Ocenjujemo, da bi v primeru sprejetja zakona v predlagani obliki bili prisiljeni 
v prenehanje delovanja zaradi ekonomične nevzdržnosti predlaganih 
pogojev. Naše mnenje je, da zakon ureja upravljanje z zračnim prostorom 
tako, da izključuje civilno družbo. Zato prilagamo dokument v katerem smo 
podrobno predstavili vse naše pripombe na tekst zakona. 

Mnenje predlagatelja. 

Fraport splošno Vsebina izpadla iz veljavnega zakona 
 
1. Predlagamo, da se med definicije vključi tudi definicija »operator 
aerodroma«. Gre za termin, ki izhaja iz EU/EASA predpisov in je podeljen v 
postopku certifikacije aerodromov. Prav tako je potrebno razdelati razmerje 
med terminoma upravljalec letališča in operator aerodroma.  
 

V določbah glede letališč in pripadajočih obrazločitvah je določena in razložena 
razlika med operatorjem aerodroma (pravo EU in upravljalcem javnega letališča 
(ta zakon). 
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Fraport splošno 2. Iz predloga zakona sta izginila 158. in 95. člena. Predstavljala sta pravno 
podlago za pripravo in sprejem ter uveljavitev AUR in Letališkega 
priročnika. V razgovorih z ministrstvom in CAA smo že večkrat opozorili, da 
nam je EU v okviru Uredbe 139/2014 in povezanih EASA standardov 
(AMC) naložila veliko novih sistemskih odgovornosti: zagotavljanje varnosti, 
reda, prometnih pravil, nadzora nad uporabo alkohola, drog etc. Nemška 
zakonodaja predvideva ustrezno ureditev, in sicer v 43. členu 
(Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO)). Predlagamo, da se 
pregleda in smiselno prevzame nemška pravna. Upravljalec letališča 
pripravi AUR, ki ga da v pregled in potrditev CAA. AUR določa pravila na 
območju letališča (enako, kot se to naredi s programom varovanja, ki ga 
pripravimo in damo v odobritev CAA).Hkrati pa moramo imeti za minimalno 
učinkovito izvajanje naših pristojnosti in obveznosti po veljavni EU 
zakonodaji možnost ukrepanja v primeru hujših kršitev (npr. poda se 
predlog CAA za odvzem dovoljenja za gibanje na letališču, odvzamemo 
letališko vozniško dovoljenje in podobno). V dokumentu PPVP (poglavje 16 
- Sankcije) imamo že spisane procedure na to temo. 
Prilagamo angleški prevod teksta in prilagojen tekst v slovenčini za 
uporabo v predlogu zakona.  
 
§ 43 Airport Usage Regulations 
(1) Before operations start, the airport company must submit airport usage 
regulations to the licensing authority for approval. 
(2) The airport usage regulations must provide for behavioral obligations 
that counteract the occurrence of operational and other dangers for 
persons who use or enter the airport; in particular, the airport users' 
obligations of conduct, including the obligation to follow individual 
instructions, are to be laid down in accordance with the airport's safety 
management system. 
(3) The licensing authority arranges for the airport usage regulations to be 
announced in the news for air drivers. 
 
Pravila za uporabo letališča 
(1) Upravljalec letališča mora še pred pričetkom operacij pripraviti Pravila 

za uporabo letališča in jih posredovati agenciji v odobritev. 

(2) Pravila za uporabo letališča morajo določati pravila ravnanja, ki 
preprečujejo nastanek operativnih in drugih nevarnosti za osebe, ki 
uporabljajo ali vstopajo na letališče. Gre zlasti za obveznosti ravnanja 
oseb, ki uporabljajo letališče, kar vključuje upoštevanje posameznih 
navodil, ki so določene v skladu s sistemom upravljanja varnosti. 

Mnenje predlagatelja.  
Nadzor nad uporabo alkohola vsem delodajalcem v RS nalaga Zakon o varnosti in 
zdravju pri delu. 
 
Upravljalec javnega letališča, obratovalec letališča lahko vedno poda agenciji 
prijavo oz. predlog za ukrepanje. 
 
158. člen iz veljavnega ZLet se je vrnil v besedilo.  
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(3) Agencija poskrbi, da se Pravila za uporabo letališča objavijo na način, 
kot agencija objavlja lastne obvezujoče pravne akte. 

 

MOP splošno - Zakon je zelo obsežen in vsebuje tudi področja oz. vsebine, ki po 
naši oceni ne sodijo v zakon. Menimo, da  navedbe, kateri objekti 
sestavljajo letališče, kako se ravna z orožjem, kako se povrnejo stroški 
pogreba preiskovalcev ali uslužbenca agencije in nadomestilo družini, 
kateri podatki se obdelujejo za osebe, ki se gibljejo na letališču, način 
opravljanja alkotesta, način obračuna delovne uspešnosti zaposlenih na 
agenciji ipd. ne sodijo v zakon, ampak so materija, ki sodi v podzakonske 
predpise, statute, interne predpise. Sicer pa na splošno, množica predpisov 
ne vodi k debirokratizaciji družbe.  
 
- V obrazložitvi zakona je navedeno, da je zakon potreben zaradi 
obilice mednarodnih predpisov, ki se jim Slovenija prilagaja in da bo zaradi 
tega treba zaposliti 5 novih uslužbencev, da bodo izvajali določila zakona 
(priprava podzakonskih predpisov in nadzor nad izvajanjem zakona). 
Navedeno pomeni, da izvajanje zakona v tem segmentu pomeni korak v 
drugo smer od racionalizacije delovnih procesov in poenostavitve 
postopkov. 
 
- Ob tem opozarjamo, da sta tretji obravnavi v Državnem zboru 
Predlog Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) in Predlog Gradbenega zakon 
(GZ-1), zato predlagamo, da se končno gradivo prilagodi terminologiji in 
določbam teh zakonov. 

Mnenje predlagatelja. 
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Informacijski 
pooblaščene
c 

splošno IP po pregledu gradiva ugotavlja, da bi se predlog zakona neposredno na 
vprašanja varstva osebnih podatkov lahko nanašal zlasti v 11., 22., 24., 
33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 52., 53., 54., 74., 75., 100., 101., 102., 103., 
104., 119., 137., 138., 166., 167., 168., 195., 196., 197., 217., 267., 274. in 
285. členu. V preostalem delu predlog zakona ureja druge vidike civilnega, 
vojaškega oziroma policijskega letalstva. 
Uvodoma iz previdnosti opozarjamo, da morajo vse zakonsko opredeljene 
obdelave osebnih podatkov potekati v skladu z načelom sorazmernosti ter 
da morajo biti v skladu z 38. členom Ustave RS nabor in namen zbiranja 
osebnih podatkov določeni z zakonom, kot je izpostavilo tudi Ustavno 
sodišče RS v svoji odločbi št. U-I-411/06-21 z dne 19. 6. 2008 v primerljivi 
zadevi odločanja o sorazmernosti zakonske opredelitve nabora osebnih 
podatkov, ki se zbirajo in obdelujejo v postopku obravnave vloge za izdajo 
dovoljenja za gibanje, preverjanje preteklosti in varnostno preverjanje ter 
izdelavo ocene primernosti prosilca za gibanje in zadrževanje na letališču 
in v objektu navigacijskih služb zračnega prometa brez spremstva. Njihovo 
opredeljevanje zgolj s podzakonskim aktom ni ustrezno. V kolikor je torej s 
številnimi v predlogu ZLet-1 navedenimi podzakonskimi predpisi (npr. 
Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati vzletišče, Uredba o načinu izdaje 
dovoljenja za gibanje in obvezne sestavine obrazloženega predloga, 
Pravilnik o licenciranju vojaškega letalskega in drugega strokovnega osebja 
vojaškega letalstva) načrtovano opredeljevanje obdelav osebnih podatkov, 
ki v tem ali drugem zakonu niso konkretno opredeljene, to ne bi bilo 
skladno z Ustavo RS. 

Preverili smo materialne določbe členov, ki so bile izpostavljene v mnenju 
Informacijskega pooblaščenca. Večina določb ne predstavlja posega v osebne 
podatke posameznika. Določbe, ki se nanašajo na zbiranje in obdelavo osebnih 
podatkov v okviru registrov letalskega osebja, registra zrakoplovov ter register 
vojaškega letalskega osebja in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, 
smo določbe dopolnili, da je opredeljen namen zbiranja in obdelave osebnih 
podatkov, rok hrambe podatkov, zahteva po zagotavljanju revizijske sledi ter 
določb, ki jih morajo skrbniki registrov zagotavljati za varovanje osebnih podatkov. 
Register zrakoplov in register letalskega osebja se bosta povezovala s Centralnim 
registrom prebivalstva. Določen je povezovalni znak. Ravno tako je dopolnjena 
zakonska določba za povezovanje registra zrakoplovov s poslovnim in sodnim 
registrom. Varnostno preverjanje osebja za gibanje po letališčih se bo izvajalo v 
okviru upravnega postopka za vsako osebo posebej. Za izvajanje videonadzora na 
javnih letališčih je bila izdelana ocena učinka v skladu s 35. členom Uredbe EU 
2016/679. Podrobnejše ukrepe za zaščito in varstvo osebnih podatkov zbranih v 
okviru videonadzora bodo zagotavljali izvajalci videonadzora. Pravna podlaga za 
obdelovanje podatkov iz zdravniške dokumentacije izhaja iz Uredbe Komisije (EU) 
št. 1178/2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v 
civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta (povezava: https://www.easa.europa.eu/downloads/115485/en) 
Vprašanje o zaupnosti zdravstvenih podatkov  je opredeljeno v MED.A.015 in 
AMC MED.A.015, procedura je opisana v CAA Priročniku FCL.MAN-9, poglavje 7. 
Hramba podatkov je opredeljena v ARA.MED.150, v (b) odstavku je določen rok 
hrambe, kdo dostopa do podatkov pa v (c) odstavku in AMC1. ARA.MED.150. 
 

JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

splošno Glede na to, da je široka intelektualna letalska skupina različnih 
posameznih struktur podala svoje strokovno mnenje glede na Vaš predlog, 
bi nam bilo v veselje in pravzaprav bi pričakovali, da stopite z nami v 
konstruktivni stik, da skupaj uskladimo predloge in eventuelno najdemo 
optimalno različico novega zakona. 
 

Mnenje predlagatelja. 
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KZPS splošno Pripombe z vidika vključevanje elementov vojaške kontrole letenja  
 

Splošno stališče glede predloga ZLet v zvezi z vojaško kontrolo 
letenja 

 
Predlog novega ZLet ureja, poleg civilnega in policijskega, tudi vojaško 
letalstvo. V okviru tega dela ureditve predlog novega zakona podaja tudi 
odlično ureditev operativnega zračnega prometa, ki je neposredno vključena 
v del urejanja vojaškega letalstva. Slednjemu še posebej dodaja pomen 
dejstvo, da se področje operativnega zračnega prometa v državi ureja že 
dolgo vrsto let. Ob tem pa gre poudariti, da v ureditvi sistema vojaškega 
letalstva niso vključeni vsi njegovi podsistemi, manjka namreč podsistem 
vojaške kontrole letenja, katere funkcija je ekvivalentna podsistemu 
ATM/ANS storitev sistema civilnega letalstva. Zmotno bi bilo namreč trditi, 
da funkcije, ekvivalentne podsistemu ATM/ANS storitev sistema civilnega 
letalstva, izvaja podsistem nadzora in varovanja zračnega prostora sistema 
vojaškega letalstva, saj se funkcije tega vojaškega podsistema, kot jih določa 
predlog novega zakona, razlikujejo od funkcij podsistema ATM/ANS storitev 
sistema civilnega letalstva. Seveda pa slednje ne pomeni, da funkcij vojaške 
kontrole letenja ne morejo biti dodane ustrezno razširjenemu podsistemu 
nadzora in varovanja zračnega prostora sistema vojaškega letalstva. 
Ne glede na to, katera entiteta je načrtovana za izvajanje funkcij vojaške 
kontrole letenja in iz katere sfere taka entiteta izhaja, je moč funkcije vojaške 
kontrole letenja izvajati izključno in zgolj na osnovi ustrezne ureditve oziroma 
pravne podlage. Le-te predlog novega zakona v sedanji obliki neposredno 
še ne vsebuje. Predlog novega zakona v sedanji obliki pa že neposredno 
vsebuje elemente, ki zahtevajo ureditev področja vojaške kontrole letenja. 
Na primer: gre za določbe 273. in 276. člena, ki jasno kažeta na stanje, v 
katerem dve različni entiteti na dva različna tehnološka načina vplivata na 
trajektorijo leta različnih letalnikov, ki pa letijo v istem volumnu zračnega 
prostora. Iz teh dveh členov namreč izhaja, da sta obravnavani entiteti 
izvajalec služb zračnega prometa (del podsistema civilnega izvajalca 
ATM/ANS storitev) in enota, ki izvaja funkcijo nadzora in varovanja zračnega 
prostora. Gre za entiteti, ki svoje funkcije izvajata po dveh različnih principih 
delovanja. Slednje neizogibno inducira nezanemarljiva tveganja za varnost 
zračnega prometa v obravnavanem volumnu zračnega prostora. Istočasno 
pa nedvoumno kaže, da je potrebno k podsistemu nadzora in varovanja 
zračnega prostora v okviru sistema vojaškega letalstva dodati podsistem 
vojaške kontrole letenja, katere princip delovanja bo urejen ekvivalentno 
principu delovanja v civilnem podsistemu izvajanja ATM/ANS storitev. 
Zgoraj je opisan le parcialni rezultat dela validacije zelo majhnega dela 
predlagane ureditve novega zakona o letalstvu, in to seveda validacije glede 
tega, ali je predlagana ureditev lahko primerna in sprejemljiva po kriterijih 

Pripomba se ne upošteva. 
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varnosti zračnega prometa. Spričo, sicer odlične, vendar pomembne 
spremembe, ki jo predstavlja vključitev vojaškega letalstva in operativnega 
zračnega prometa v predlog novega zakona, pa je bržkone popolnoma 
očitno, kako potrebno bi bilo, celovito validirati predlagane ureditve glede 
primernosti in sprejemljivosti z vidika varnosti zračnega prometa. Slednje 
morda kot pobuda Svetu Republike Slovenije za varnost zračnega prometa. 
Ločene validacije posameznih deležnikov predmetnega zakona namreč 
nimajo enakih, niti primerljivih rezultatov, kar je očitno že v različnih stališčih 
teh deležnikov, ki izvirajo iz istih predlogov ureditve novega zakona, torej iz 
istih predmetov validacije. Rezultat take celovite validacije bi seveda bile 
konkretne rešitve, nanašajoče se na ustrezno in sprejemljivo ureditev funkcij 
manjkajoče vojaške kontrole letenja. S to ureditvijo pa bi bila tedaj ustrezno 
dopolnjena vsebina sedanjega predloga novega zakona. 

MZ brez 
pripomb - 
toda 

V zvezi s predvidenim Pravilnikom o strokovni izobrazbi, strokovni 
usposobljenosti, izpitih, licencah, ratingih in drugih listinah ter zdravstvenih 
zahtevah certificiranega in strokovnega osebja, v katerem bo določena tudi 
hramba in dostop do medicinske dokumentacije, pa želimo samo opozoriti, 
da medicinska dokumentacija vsebuje občutljive osebne podatke, ki se jih 
lahko obdeluje, če je zagotovljena pravna podlaga v zakonu. 

Pravna podlaga za obdelovanje podatkov iz zdravniške dokumentacije izhaja iz 
Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za 
letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta (povezava: 
https://www.easa.europa.eu/downloads/115485/en) 
Vprašanje o zaupnosti zdravstvenih podatkov  je opredeljeno v MED.A.015 in 
AMC MED.A.015, procedura je opisana v CAA Priročniku FCL.MAN-9, poglavje 7. 
Hramba podatkov je opredeljena v ARA.MED.150, v (b) odstavku je določen rok 
hrambe, kdo dostopa do podatkov pa v (c) odstavku in AMC1. ARA.MED.150. 
Kateri podatki se zbirajo je določeno z aeromedical forms, ki so določeni v 
ARA.MED.135 (v AMCjih in GMjih). To so predpisane oblike obrazcev. 
https://www.easa.europa.eu/document-library/easy-access-rules/online-
publications/easy-access-rules-aircrew-regulation-eu-
no?page=78#_Toc528674363 
Obvezo zdravstvenega ocenjevalca (ki je zaposlen pri CAA kot licensing 
authority), da mora pregledati zdravstveno dokumentacijo pilotov, kabinskega 
osebja in kontrolorjev, opredeljuje ARA.MED.315. Postopek določen v priročniku 
FCL.MAN-12,  str. 17. 
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MP splošno predlagamo, da pripravljalec zakona doreče tudi šifre za prekrške po novem 
zakonu oziroma opredeli za to pristojnega. Ker se predpisuje vrsta zahtev po 
enotnem poročanju menimo, da je nujna določitev šifranta in njegove 
obvezne uporabe. 
 
Splošne pripombe h kazenskim določbam 

a) Prekrški niso določeni v poglavju »Kazenske določbe« 

V zvezi s sistematiko in nomotehniko določanja prekrškov ugotavljamo, da 
novi Zakon o letalstvu odstopa od ustaljene nomotehnike določanja 
prekrškov v poglavju »Kazenske določbe«, pač pa po vzoru zakonodaje s 
področja cestnega prometa prekrške določa v samih materialnih določbah. 
Menimo, da je za zakon, kakršen je novi Zakon o letalstvu, primerneje, da so 
vsi prekrški določeni v enem poglavju, saj se s tem naslovijo ustrezne 
(pravilne) kategorije storilcev prekrškov, določijo globe za posamezne 
kategorije storilcev prekrškov v skladu z načelom sorazmernosti (2. člen v 
zvezi s tretjim odstavkom 15. člena Ustave Republike Slovenije; v 
nadaljevanju: Ustava), kar posledično pomeni, da je zakon bolj jasen in 
nedvoumen (lex certa) tako za nadzorne organe kot tudi za naslovnike 
zakona s področja letalstva. 

b) Prekrškovne določbe niso obrazložene 

Glede obrazložitev številnih prekrškovnih določb ugotavljamo, da so te 
obrazložene na način, da je navedeno: »Zakon določi prekrške. Predpisane 
so globe, ki morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.«. 
Navedeno pomeni, da prekrškovne določbe sploh niso obrazložene, pri 
čemer odstop od sistematike določanja prekrškov ter druga s tem povezana 
vprašanja (pravilne določitve kategorij storilcev prekrškov) otežuje ali pa 
onemogoča opredelitev do posameznik prekrškovnih določb. Glede na 
navedeno vztrajamo, da se glede na izrazoslovje iz predloga zakona vse 
prekrškovne določbe ustrezno obrazložijo, saj to pomeni, da bodo zakon 
lažje izvajali pristojni organi za nadzor nad izvajanjem zakona, obenem pa 
bodo kazenske določbe jasne tudi osebam, ki jih predmetni zakon zadeva. 
Ob tem še opozarjamo na priporočila Komisije za preprečevanje korupcije, 
ki jih posredujemo v prilogi (dokument št. 06288-6/2017/47 z dne 24. 6. 
2021), ki se pod točko III. glasijo:  
»Vlada RS naj kot predlagateljica predpisov zagotovi, da bodo osnutki 
predpisov vsebovali natančne in razumljive obrazložitve, ki izhajajo iz 
obravnavanih strokovnih podlag. Obrazložitve naj bodo vsebinske, pri čemer 
naj bo obrazložitev posameznih členov takšna, da je iz nje razviden namen 
posamezne določbe.«. 

c) Kaznovalna politika na področju letalstva 

Pripombe, priporočila in navodila Ministrstva za pravosodje so bile upoštevane pri 
pripravi prekrškovnih določb nove verzije ZLet-1.   
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Glede na to, da prekrški niso obrazloženi, posledično ni nikjer (niti v uvodnem 
delu k predlogu zakona) obrazložena oziroma pojasnjena politika 
kaznovanja za prekrške s področja letalstva, pri čemer so globe za razliko 
od veljavnega Zakona o letalstvu, kjer so globe določene v razponu, 
določene v fiksnih zneskih. Določitev globe v fiksnih zneskih je sicer 
sistemsko dopustna, vendar je globa na več mestih določena v enaki višini 
npr. za pravno osebo in samostojnega podjetnika posameznika (oziroma 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost), kar je lahko sporno z vidika 
ustavnega načela sorazmernosti (2. člen v zvezi s tretjim odstavkom 15. 
člena Ustave). 
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MZZ splošno MZZ si je v preteklih letih v luči debirokratizacije postopkov že večkrat 
prizadevalo za spremembo omenjene zakonodaje z namenom, da bi bili 
postopki hitrejši, učinkovitejši in enostavnejši. MZZ je svoje poglede na 
urejanje tega področja posredovalo večkrat, nazadnje avgusta 2019 z 
dopisom št. ZKO-3663/19, potem ko ste nam v javni posvet posredovali 
predlog novega Zakona o letalstvu (vaš dopis št. 007-180/2019/3-02011683 
z dne 12. 7. 2019) in na sestanku dne 22.1.2021 na ravni DS. 

Na področju preletov državnih zrakoplovov, ki so v novem besedilu zakona 
urejeni v V. delu (299. in 300. člen) MZZ z ugotavlja, da so bili dosedanji 
predlogi MZZ na tem področju v celoti prezrti in neupoštevani, zaradi česar 
ne more podpreti predloga novega zakona. 

Zakon čez celotno besedilo uporablja besedno zvezo "mednarodna 
pogodba" za mednarodne akte sklenjene z drugimi državami. MZZ opozarja, 
da je mednarodna pogodba podpomenka pojma "mednarodnih pravno 
zavezujočih aktov", ki v slovenskem pravnem redu v skladu z 9. odstavkom 
75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1 13/03 — uradno 
prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 - ZUTD, 
31/15 in 30/18 ZKZaš) vključujejo tudi akte, ki so pravno zavezujoči, niso pa 
mednarodne pogodbe v smislu četrtega ali šestega odstavka 75. člena ZZZ-
I. Za razliko od mednarodnih pogodb, ki se ratificirajo z zakonom ali uredbo, 
so ti akti še vedno pravno zavezujoči za RS, vendar ne vsebujejo predpisov 
in jih vlada le potrdi s sklepom. Tako naravo ima večina aktov z obrambnega 
področja, ki so sklenjeni v okviru NATA ali drugih mednarodnih organizacij, 
pa tudi nekateri bilateralni akti (npr. Global Hawk). MZZ zato priporoča 
ponoven pregled zakona in presojo, kje dejansko je mišljena mednarodna 
pogodba iz četrtega ali šestega odstavka 75. člena ZZZ-I in kje mora biti 
pojem širši in vključevati tudi akte iz devetega odstavka 75. člena ZZZ-1 
(npr. 255. člen). 

MZZ pričakuje, da bodo tokratne pripombe na postopek izdaje dovoljenj za 
tuje državne zrakoplove v celoti upoštevane. 

Pripomba se ne upošteva, pristojnost se ohranja kot predlagano. 
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SVZ Splošno Predlog zakona je zelo obsežen, njegova materija pa zaradi prilagajanja 
civilnega letalstva novim konceptom zagotavljanja letalske varnosti, 
tehnologiji, sistemom in postopkom v civilnem letalstvu, s čimer se želi 
omogočiti hitro sledenje razvoju mednarodnega in evropskega pravnega 
okvira, ki pa se zaradi doseganja najvišje ravni letalske varnosti neprestano 
razvija in dopolnjuje, zelo kompleksna. Predlog zakona tako vsebuje 
zahteve, ki izhajajo iz predpisov Evropske unije, kot tudi iz mednarodnih 
standardov in priporočenih praks ICAO, hkrati pa upošteva ugotovitve 
inšpekcij in nadzorov, ki sta jih v Republiki Sloveniji izvedli Agencija 
Evropske unije za varnost v letalstvu in ICAO. 

Skozi celotno besedilo predloga zakona se v uvodnih določbah k 
posameznim področjem kot tudi v številnih drugih določbah uporablja sklic 
na predpise Evropske unije, ta zakon in na njegovi podlagi izdane predpise 
ter druge predpise in pravne akte, ki veljajo oziroma se uporabljajo v 
Republiki Sloveniji, kar utemeljujete z zahtevo ICAO, da ob nadzoru zahteva 
izrecno sklicevanje na naštete predpise v nacionalni zakonodaji. S pravnega 
in nomotehničnega vidika tovrstno sklicevanje pomeni sklic na veljavno 
pravo (gre za t.i. določbe poučitvene narave), ki besedilo predpisa zgolj 
obremenjuje. Menimo, da je treba ponovno preveriti, ali so navedeni sklici 
povsod dejansko potrebni in, kjer ugotovite, da so ti smiselni, morda določite 
okrajšavo, ki naj se v nadaljevanju zakona dosledno uporablja. Tako bi lahko 
po našem mnenju besedilo členov nekoliko razbremenili. 

Nadalje opozarjamo na številne pooblastilne norme, pri katerih zakonski 
okvir, ki bi omogočal podrobnejšo ureditev na podzakonski ravni, sploh ni 
določen. Take določbe so še zlasti pogoste v II. in III. poglavju drugega dela, 
ki urejata plovnostne zahteve zrakoplovov ter certificirano in strokovno 
osebje. Določbe so oblikovane tako, da je določeno le, da se za zrakoplove, 
ki so podvrženi ureditvi na ravni Evropske unije uporabijo tam določene 
zahteve (op. v obrazložitvi so posamezne uredbe Evropske unije, ki zadevno 
materijo urejajo, identificirane), medtem ko je plovnostne zahteve za 
zrakoplove, ki ne spadajo v področje ureditve na ravni Evropske unije, treba 
določiti v nacionalni zakonodaji, kar pa se v predlogu zakona odraža na 
način, da se ministra pooblasti, da te zahteve določi. Izvršilna oblast za svoje 
delovanje (tudi normodajno) sicer ne potrebuje izrecnega pooblastila v 
zakonu (t.i. izvršilne klavzule), vendar pa potrebuje dovolj jasno in natančno 
zakonsko ureditev tistih vprašanj, katerih urejanje sodi v izključno pristojnost 
zakonodajalca. Sem nedvomno sodi urejanje pravic in obveznosti, saj to 
področje urejanja že po 87. členu Ustave Republike Slovenije sodi v 
izključno pristojnost zakonodajalca in izvršilna oblast teh vprašanj ne sme 
izvirno urejati. Kar po vsebini torej sodi v domet zakonskega urejanja, sme 

Mnenje predlagatelja, pripombe se upoštevajo ob konkretnih določbah. 
 
Odziv MO na mnenje SVZ (dok. št. 007-491/2021-2 z dne 9. 6. 2022):  
» - v zvezi z očitkom, da so številne norme v predlogu zakona pooblastilne, pri 
katerih zakonski okvir, ki bi omogočal podrobnejšo ureditev na podzakonski ravni, 
sploh ni določen (glej 263., 264., 265. 267., 268. in 271. člen predloga zakona), 
pojasnjujemo, da se načeloma strinjamo, da mora biti zakon vsebinska podlaga za 
izdajanje podzakonskih aktov. Slednji pa morajo zakonsko določbo dopolnjevati do 
te mere, da z dopolnjevanjem ne uvajajo originalnih nalog države in da z zakonom 
urejenih pravic in obveznosti ne zožujejo, stremeti morajo le za tem, da zakonsko 
normo dopolnjujejo tako, da je dosežen njen cilj. Pojasnjujemo, da t. i. izvršilna 
klavzula pomeni le, da zakonodajalec izdaje izvršilnih predpisov ni prepustil (v 
celoti) presoji izvršilne oblasti, ampak ji je z zakonom naložil, da določena 
vprašanja mora urediti in ji za to določil rok. Glede navedbe, da izvršilna oblast 
potrebuje dovolj jasno in natančno zakonskih ureditev tistih vprašanj, katerih 
urejanje sodi v izključno pristojnost zakonodajalca, in sicer urejanje pravic in 
obveznosti, kot izhaja iz 87. člena Ustave Republike Slovenije , pojasnjujemo, da 
za razliko od pravnega urejanja »civilnega« letalstva, ki v osnovi ureja odnos med 
državo in njenimi organi ter zasebno oziroma civilno sfero (fizičnimi in pravnimi 
osebami), kar dejansko zahteva, da se ključna vprašanja (pogoji, izdaja in odvzem 
licence ipd.) tega odnosa urejajo na zakonski ravni, pa pravila vojaškega letalstva 
pretežno urejajo določeno notranjo oziroma interno sfero v okviru ministrstva, 
pristojnega za obrambo, še zlasti pa znotraj Slovenske vojske same, kar še 
posebej velja za izpostavljene določbe predloga zakona (vojaški register, plovnost 
slovenskih vojaških zrakoplovov, licenciranje vojaškega letalskega osebja in 
drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, prevoz nevarnega blaga z 
vojaškimi zrakoplovi ipd.). Pri tem tudi ni zanemarljivo dejstvo, da je trenutno 
vojaško letalstvo v pretežni meri urejeno s podzakonskimi predpisi, zato je tudi 
oblikovanje predloga zakona v izogib podvajanju vsebine, ki zakonsko materijo 
zgolj podrobneje opredeljuje, nekoliko specifično. Upoštevajoč tudi to dejstvo 
menimo, da je ta vprašanja s pravno sistemskega vidika povsem mogoče urejati 
na način, kot je to predvideno v predlogu zakona, in sicer da se določi izvršilno 
klavzulo, v nadaljevanju pa se zakonsko materijo tehnično dopolnjuje, razčlenjuje 
in podrobneje uredi s podzakonskimi predpisi, seveda v okviru izhodišč, ki jih za 
obravnavano področje, torej področje vojaškega letalstva, v splošnih določbah 
določa predlog zakona. 
 
Pri tem opozarjamo, da se na smiselno enak način urejajo »posebnosti«, značilne 
za področja v pristojnosti Ministrstva za obrambo, zlasti Slovenske vojske, tudi na 
drugih področjih. Pri tem izpostavljamo 26. člen Zakona o motornih vozilih (Uradni 
list RS, št. 75/17 in 92/20 – ZPrCP-E), ki v drugem odstavku določa, da ne glede 
na določbe tega poglavja minister, pristojen za obrambo, predpiše način 
registracije in obliko ter vsebino registrskih tablic za vojaška vozila Slovenske 
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urejati le zakonodajalec z zakonom, izvršilni oblasti pa sme prepustiti le, da 
s splošnimi predpisi zakonsko materijo tehnično dopolnjuje, razčlenjuje in 
podrobneje opredeljuje. Ker so pogoji in zahteve zakonska materija in je od 
njih odvisna pridobitev posamezne pravice, menimo, na kar je opozorjeno 
tudi pri vsaki posamezni določbi v prilogi tega dopisa, da jih je vsaj okvirno 
treba določiti že v samem zakonu, ministru pa jih je dovoljeno le še 
podrobneje razdelati. 

Na več mestih v predlogu zakona se za posamezna področja, ki jih je treba 
urediti na nacionalni ravni, določa smiselna uporaba izvršilnih ukrepov iz 
predpisov Evropske unije (npr. tretji odstavek 65. člena), kar po našem 
mnenju ni ustrezno in jih je zaradi pravne varnosti v zakonu treba jasno 
določiti. 

V zvezi z ureditvijo vojaškega letalstva je služba glede nadzora in varovanja 
zračnega prostora Ministrstvu za obrambo neformalno že podala mnenje. 

 

vojske ter vozila Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo. Prav 
tako glede na očitek, da so pogoji in zahteve zakonska materija in je od njih 
odvisna pridobitev posamezne pravice, opozarjamo na določbo 31. člena Zakona 
o splošnem upravnem postopku,  ki v prvem odstavku zgolj določa, da upravni 
postopek lahko vodi in v njem odloča oseba, ki izpolnjuje pogoje glede izobrazbe 
in strokovnega izpita iz upravnega postopka. Nadalje v četrtem odstavku istega 
člena pa določa, da podrobnejše pogoje glede izobrazbe in strokovnega izpita iz 
upravnega postopka predpiše vlada. Na podlagi slednjega je bila sprejeta Uredba 
o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 12/13 in 61/19).« 
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Fizična 
oseba 1 

1 1. Zadržati dikcijo ZLet.  
2. Urejanje vojaškega letalstva 
vsekakor ne spada v ta zakon. Izjema 
so lahko pravila leten ja (bolj pravilno 
bi sicer bilo pravila v zraku, vendar ima 
uredba EU za "rules of the air" prevod 
"pravila letenja". 
3. Kakšna je vsebinska razlika med 
"določati zahteve" in "podajati 
zahteve? 
4. Potrebno bi bilo tudi jasno določiti, 
da ta zakon ureja samo tista vprašanja 
civilnega letalstva, ki niso urejena z 
letalskimi predpisi EU ali so v skladu z 
letalskimi predpisi EU ostala v 
pristojnosti držav članic EU. V 
nadaljevanju zakona je treba te 
zadržane pristojnosti jasno razdelati 
glede na siceršnje 
zakonodajne/regulativne pristojnosti 
DZ, vlade, ministrstva in agencije 
(Glejte ustavo, zakon o vladi in zakon 
o državni upravi.). 

 Mnenje predlagatelja. 

MZZ 1 v prvem odstavku 1 člena je navedeno, 
da ZLet ureja "civilno letalstvo, vojaško 
letalstvo in policijsko letalstvo”. MZZ 
ugotavlja, da so v primeru definicije 
državnih zrakoplovov vključeni 
”zrakoplovi, ki se uporabljajo za 
vojaške, policijske, carinske in druge 
podobne aktivnosti" kar je širše kot 
predmet zakona, določen v 1. členu 

 

 Treba je razlikovati med definicijo termina, ki ga opredeljuje pravo EU/mednarodno 
pravo in definicijo, ki jo določa ta zakon. 

MORS 1/1, 1/2 Predlagamo, da se ta odstavek združi 
s prvim odstavkom. 
 

 Se ne upošteva, združita se 2. in 3. odstavek. 

SVZ 1/4 Morda umestiti za drugim odstavkom, 
da si sledijo določbe glede ureditve 
posameznih področij: civilno, vojaško, 
policijsko. 

 Se sprejme. 
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SVZ 1/5 Naštevanje zahtev uskladiti z 
zaporedjem vsebin v samem poglavju, 
ki se nanaša na vojaško letalstvo. 

  

KZPS 1/5 V petem odstavku predlagamo, da se 
za besedno zvezo »nadzor in 
varovanje zračnega prostora, 
sisteme,« doda besedilo: »vojaške 
kontrole letenja; za besedno zvezo 
»naprave za izvajanje nadzora in 
varovanja zračnega prostora« pa 
besedilo: »ter vojaške kontrole 
letenja,«. Na ta način je vsebina 
urejanja vojaškega letalstva razširjena 
z urejanjem vojaške kontrole letenja in 
sistemi in napravami za izvajanje 
vojaške kontrole letenja (gl. tudi 
pripombe na 266. člen).  
 

 Predlog se zavrne. Zakon ne bo urejal instituta, kot je »vojaška kontrola letenja«. 

SVZ 1/xx Bi veljalo dodati še materijo petega 
dela (dovoljenje za letenje tujih 
državnih zrakoplovov? 

 Se sprejme. Oblikuje se nov odstavek. 

Fizična 
oseba 2 

2.  IATA  IACA pomeni International Anti – 
Curruption Academy ta pa ne 
sodi med mednarodne letalske 
organizacije 

 Se sprejme. 
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Fizična 
oseba 1 

3 1. Nedopustno je, da se definicije v tem 
predlogu razlikujejo od definicij v 
letalskih predpisih EU. Tak sistem 
vzpostavlja dvojnost razumevanja 
ureditve, v upravnih postopkih lahko 
povzroči odstopanja od letalskih 
predpisov EU, kombinacije med 
določbami tega zakona o določbami 
letalskih predpisov EU pa lahko resno 
ogrozijo varnost zračnega prometa. 
2. Že pri primerjanju izrazov aerodrom 
in letališče z definicijami v predpisih EU 
in prilogah k Čikaški konvenciji kaže na 
občutne razlike. 
3. Verjetno ni  nobenih razlogov za 
navajanje angleških izrazov pri 
določenih definicijah.  
4. Rešiti vprašanje glede besede 
"rating". Dejansko gre za  "classification 
according to grade or rank". Fran 
(slovarji) sicer zmede ne reši, saj so za 
besedo "rating" zapisali izgovorjavo 
"rejt".  
5. Kratice niso definicije. Npr.: ECAC. 
Če so že potrebne, verjetno so, jih je 
dati v posebni odstavek. 
 
 

  

Fizična 
oseba 2 

3.  »v celoti«  Tipkarska napaka Pripomba ni jasna.  

Aeroklub 
Ptuj, 
Aeroklub 
Lesce, 
Letalska 
zveza 
Slovenije 

3/1 1. Besedo zrakoplov zamenjati z 
besedo letalnik. 
 

Letala in letalne naprave letijo in 
ne plovejo, kot je to primer pri 
ladjah. 
 

Glej zgoraj. 
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Fizična 
oseba 4 

3/1 Besedo zrakoplov zamenjati z besedo 
letalnik.  
Enako v vseh pozicijah, kjer nastopa v 
besedilu zrakoplov in ga smiselno 
nadomestiti v ustrezni obliki v vseh 
točkah Zakona o letalstvu in dodatkih 

Letala in letalne naprave letijo in 
ne plovejo, kot je to primer pri 
ladjah. 
 
Podrobna razlaga je v prilogi 
Zakon o letalstvu ali Zakon o 
zrakoplovstvu 2021 in PM3-028 
 
Prilogi:  
35 Korbar - 
2950_Priponka_Prilog 
35 Korbar - 
2951_Priponka_Prilog 

Glej zgoraj. 

Aeroklub 
Ptuj, 
Aeroklub 
Lesce,  
Letalska 
zveza 
Slovenije 

3/2 
 

2. Besedo aerodrom bi lahko v 
dokumentu zamenjali z besedo 
letališče, letališki promet itd 
 

Saj gre v bistvu, kljub drugačni 
obrazložitvi k 125.členu, za 
sopomenki. 
 

Se zavrne, zakon razlikuje med pojmoma letališče in aerodrom. 

SVZ 3/2 »MED DRUGIM TUDI« - To pomeni 
vse ostale in tudi te?  
 

 Se ne upošteva, definicija izhaja iz prava EU. 

Fizična 
oseba 2 

3/12  »zrakoplov«  Tipkarska napaka Se upošteva. 

Aeroklub 
Ptuj, 
Aeroklub 
Lesce,  
Letalska 
zveza 
Slovenije 

3/18 Beseda …..po površini….. 
 

Je odveč. 
 

Se upošteva. 

MOP 3/18 18. točka – »heliport« je aerodrom ali 
določen del objekta, ki je v celoti 
namenjen vzletanju in pristajanju 
helikopterjev ter njihovem premikanju 
po površini 

Iz  definicije izhaja, da gre za 
premikanje po površini 
helikopterja.  
Predlagamo ustreznejši zapis. 

Se upošteva. 
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Aero 4M 3/20 Definicije št: 20. za incident in 45. 
nesreča 

Kje je meja med »incidentom« in 
»nesrečo« gledano v finančnem 
smislu – večja škoda je zelo širok 
pojem in ni definirana v nobenem 
od spremljajočih dokumentov. 
Smiselna definicija bi pošteno 
olajšala tolmačenje. 

Se ne upošteva, definicija izhaja iz prava EU. 

Aeroklub 
Ptuj, 
Aeroklub 
Lesce,  
Letalska 
zveza 
Slovenije 

3/21 21. Izraze…..eno kategorijo ali več 
kategorij storitev …..bi bilo dobro 
nadomestiti z: eno ali več vrst 
storitev…. 
 

Gre za primernejši izraz. 
 

Se ne upošteva, definicija izhaja iz prava EU. 

Aero 4M 3/23 23. kabotaža je zračni prevoz ki ga tuj 
letalski prevoznik ali tuj operator opravi 
med dvema letališčema v domačem  
notranjem zračnem prevozu; 

Pomembno je razlikovati med 
domačim in notranjim zračnim 
prometom, saj lahko v primeru 
definicije domačega prometa, kot 
prometa v Sloveniji tuji zračni 
prevoznik prevaža potnike po 
dumpinških cenah iz Slovenije v 
Evropo. To pa je »kabotaža«.  
 
Primer: Nizke cene charter letov 
poleti s strani bližnje vzhodnih 
operaterjev ali operaterjev s 
področja bivše Jugoslavije. 

Se ne upošteva, kabotaža je samo znotraj Republike Slovenije. 

Letalska 
zveza 
Slovenije 

3/28 28. dopolniti definicijo letalne naprave 
z »jadralno padalo z motorjem, jadralni 
zmaj z motorjem«. 
 

Bodo tudi te naprave podvržene 
splošnemu urejanju, ki velja za 
letalnike? 
 

Se upošteva.  
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KZPS 3/28 28. točka tega člena kot »letalna 
napravo« opredeljuje tudi »podobno 
napravo za prosto letenje, ki ni urejena 
s predpisi Evropske unije, temveč je 
natančno opredeljena s predpisom na 
podlagi tega zakona«. Tovrstna 
omemba podobnosti, ki ne določa 
kriterijev podobnosti, v definicijo vnaša 
nepopolnost. Fizikalne razlike ali 
fizikalne podobnosti navedenih naprav 
ne omogočajo poznavanja kriterijev, ki 
navedena naprave uvrščajo med 
podobne. Iz izraza »prosto letenje« je 
moč sklepati, da je namen definicije 
določiti skupino letalnikov na osnovi 
specifike njihove uporabe, semantični 
pomen uporabljenega besedja pa v 
množico »letalnih naprav« uvršča vse 
naprave, ki so sposobne leteti. V tej 
luči predlagamo natančnejšo definicijo 
»podobnih naprav za prosto letenje«. 

 Se delno upošteva z nadgradnjo definicije. 

MP 3/29 V 29. točki je »letalska policijska enota« 
definirana kot notranja organizacijska 
enota policije, ki med drugim zagotavlja 
tudi zračno podporo »drugim državnim 
organom«. Sprašujemo se, ali je 
potrebno v ZLet-1 definirati »notranjo 
organizacijsko enoto policije«, ali pa je 
to morebiti bolj vsebina za Zakon o 
organiziranosti in delu v policiji (v 
nadaljevanju: ZODPol). Dodatno se 
nam zastavlja vprašanje, za katere 
»druge državne organe« gre v definiciji, 
saj sta iskanje in reševanje že posebej 
navedena.  
 

Smiselno enako velja za 
potrebnost definiranja 
»policijskega zrakoplova« (56. 
točka). 
 

Ker MNZ tega ni predlagal, se naredi tako kot pravi MNZ – glej tudi 292. člen 

MORS 3/32 »letalski nadzor« je stalni, inšpekcijski 
in drug nadzor; 

sprememba besedila Pripomba se ne upošteva, ker se definicija nanaša na civilno letalstvo. 
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KZPS 3/35 V 35. točki predlagamo dopolnitev oz. popravek definicije »leti pod 
operativnim poveljstvom NATO« in sicer na način, da so le-ti definirani ne 
kot »leti«, temveč kot »operativni zračni promet, za katere je iz ukaza za 
delovanje v zračnem prostoru …«. Gre torej za definicijsko dopolnitev, da 
gre za OAT letalske operacije. Poveljevanje in kontrola nad vrsto letalskih 
operacij v izvedbi zavezništva uvršča tovrstno letalsko operacijo med OAT; 
dodatni argument, ki dokazuje, da gre za letalske operacije OAT je dejstvo, 
da je v tovrstnih operacijah C2 lahko izvajan po podatkovnih (recimo: LINK 
16) povezavah, kar tehnološko posledično pomeni, da je onemogočen 
»situational awareness« posadk letalnikov v istem volumnu zračnega 
prostora, ki na isti način ne prejemajo istih elementov poveljevanja in 
kontrole.  
Z razvrstitvijo tovrstnih letalskih operacij med OAT se v definicijo vključi tudi 
faza gibanja letalnika po manevrskih površinah letališča, ki je sicer v prvotni 
definiciji izpuščena. 
 

Odziv MO št. 007-491/2021-8: 
V zvezi s predlogom, da se vojaški leti v predlogu zakona definirajo kot operativni 
zračni promet, sporočamo, da se s predlaganim ne strinjamo. Vojaški zrakoplovi 
letijo tako po pravilih za splošni zračni promet (v nadaljevanju: GAT) kot po pravilih 
za operativni zračni promet (v nadaljevanju: OAT). V izogib prenormiranosti samega 
predloga zakona se podrobnejša določitev pravil letenja ureja s podzakonskim 
aktom, s tem pa se zakonsko materijo tehnično dopolnjuje, razčlenjuje oziroma 
podrobneje ureja.  
Določeni leti pa so z vidika ocene, da gre za zakonsko materijo, urejeni v predlogu 
zakona, predvsem leti, ki se nanašajo na zagotavljanje suverenosti slovenskega 
zračnega prostora (nadzvočno letenje, leti za nadzor in varovanje zračnega 
prostora, prečrpavanje goriva v zraku ter dodatno tudi leti z izvidniško opremo) ter 
preprečevanja tihotapljenja orožja (prevoz vojaškega orožja, streliva, eksplozivnih 
predmetov in opreme) in za katere so zahtevani posebni pogoji za pridobitev 
diplomatskega dovoljenja. Upoštevaje predlog KZPS bi se tako določene 
posamezne letalske naloge, za katere bi se štelo, da se izvajajo po pravilih za OAT, 
že v Zakonu o letalstvu prejudiciralo kot izvajanje vojaške naloge, s tem pa bi se 
omejevalo izvajanje teh nalog samo na državne zrakoplove, kar pa ni namen 
zakona.  
Pri tem pojasnjujemo, da različne publikacije ICAO (dokument ICAO Cir 330 
Civil/Military cooperation in Air Traffic Management) in EUROCONTROL 
(dokument EUROCONTROL Publication for harmonized Rules for OAT under IFR 
inside controlled Airspace of the ECAC Area Ed. 3.0) definirajo General Air Traffic 
(GAT) kot vse manevre civilnih in državnih (vojaških, policijskih, carinskih) 
zrakoplovov v skladu s pravili ICAO iz dokumenta Annex 2 Rules of the Air oziroma 
EASA iz dokumenta Standarnized European Rules of the Air (Izvedbena uredba 
EU 923/2012 z dopolnili). Kot OAT so določeni vsi manevri, ki ne spoštujejo 
omenjenih pravil. Za OAT mora nacionalni organ predpisati posebna pravila in jih s 
tem tudi določi kot OAT. Pri tem dodajamo, da pri spoštovanju ostalih predpisov, 
kot je recimo Priloga 18 k Čikaški konvenciji za prevoz nevarnega blaga, ni 
relevantno, ali let spada pod GAT ali OAT.  
Iz omenjenega sledi, da je poglavitna razdelitev operacij na GAT in OAT 
upoštevanje ICAO in EASA pravil letenja. Slednje je smiselno razlikovati zaradi 
izvajanja službe kontrole zračnega prometa, ne pa zaradi razlikovanja nalog, ki jih 
opravlja omenjeni zrakoplov. Mogoče je namreč, da državni zrakoplov opravlja 
specifično nalogo, ki je civilni zrakoplov ne bi opravljal, pa nalogo kljub temu opravlja 
v skladu z ICAO in EASA pravili letenja. V tem primeru bi se takšen let po definiciji 
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opravljal kot let po pravilih za GAT. Takšen primer je lahko prevoz posebnega 
nevarnega tovora ali let z aktivno izvidniško opremo, itd. V vseh navedenih primerih 
bi državni zrakoplov opravljal vojaško nalogo, letenje pa bi opravljal po pravilih ICAO 
in EASA, torej po pravilih za GAT. Hkrati je mogoče predvideti uporabo opazovalne 
opreme, metanje padalcev ali nošenje tovora na civilnem zrakoplovu (ali 
policijskem, ki po predlogu Zakona o letalstvu ne leti po pravilih za OAT, ampak 
izključno po pravilih za GAT), ki bi kljub podobni nalogi kot vojaški zrakoplovi 
zagotovo let opravljal v skladu s pravili za GAT. Takšni primeri bi bili snemanje 
električnih napeljav, fotografiranje površja, kalibracija navigacijske opreme, 
podvesni tovor, metanje padalcev, itd. Iz zapisanega je torej moč sklepati, da merilo 
za delitev letenja po pravilih za GAT in OAT ni vrsta naloge, temveč izvajanje 
operacij v skladu s pravili letenja ICAO in EASA ali posebnimi pravili, ki jih predpiše 
nacionalni organ. Ravno zaradi tega je v dokumentih ICAO in EUROCONTROL moč 
zaznati bistven namen razlikovanja med GAT in OAT, ki je zagotavljanje integracije 
in s tem varne in učinkovite uporabe zračnega prostora z razlikovanjem med 
zrakoplovi, ki za izvajanje svojih nalog lahko uporabljajo standardni sistem in 
razdelitev zračnega prostora, ICAO pravila letenja in standardno uslugo kontrole 
zračnega prometa (GAT), ter zrakoplovi, ki tega ne morejo (OAT).  
Enako velja za nadzvočno letenje. Nadzvočno letijo tako civilni kot državni 
zrakoplovi. Glede na pripombe KZPS se torej poraja vprašanje, ali se bo civilni 
zrakoplov, v primeru nadzvočnega leta, obravnaval kot OAT, kar pa ni namen 
predloga zakona. 
Posebna pravila OAT, ki jih lahko predpiše nacionalni organ, npr. za letenje vojaških 
zrakoplovov so opredeljena v Pravilniku o letenju vojaških zrakoplovov (Uradni list 
RS, št. 82/09, 82/20 in 162/20). Ta natančno definira izvajanje posebnih nalog 
vojaških zrakoplovov. Z natančnim predpisom pogojev izvajanja nalog se 
posledično natančno določi operacijo, ki se lahko izvaja v skladu s pravili letenja 
ICAO in EASA, torej kot GAT, ali pa v skladu s posebnimi pravili kot operacijo OAT. 
 
Ta odziv velja tuid pri nadaljnih pripombah KZPS,m ki se nanašajo na 
opredeljevanje operacij kot OAT. 
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Aero 4M 3/45 Definicije št: 20. za incident in 45. 
nesreča 

Kje je meja med »incidentom« in 
»nesrečo« gledano v finančnem 
smislu – večja škoda je zelo širok 
pojem in ni definirana v nobenem 
od spremljajočih dokumentov. 
Smiselna definicija bi pošteno 
olajšala tolmačenje. 

Se ne upošteva, izhaja iz prava EU. 

SVZ 3/45 V zvezi z opredelitvijo izraza se 
postavlja vprašanje, ali ne gre že kar za 
normo, ki bi jo veljalo urediti v 
samostojnem členu? 

 Se ne upošteva, v pravu EU je to definicija. 

SVZ 3/46 Ali je tak sklic ustrezen?  MNZ?  Se ne upošteva, ni bilo pripomb MNZ. 
Fraport 3/48 Pomen tega termina je brez prostorske opredelitve za posamezno letališče 

pomanjkljiv, saj do sedaj to območje še ni bilo opredeljeno, prav tako pa se 
ne določa postopka določanja te cone. Z zakonsko opredelitvijo bi bilo 
potrebno določiti tudi prostorsko lego, saj bo zadeva posegla v zasebno 
lastnino in pravico rabe zasebne lastnine. Prav tako je neopredeljeno kaj 
pomeni »neposredno služijo obratovanju letališča«. Predlagana definicija 
mora biti jasno opredeljena vsebinsko in nato še geografsko. Brez teh 
opredelitev ja uporaba te definicije močno problematična, še posebej, ker 
ne opredeljuje ne pogojev za območje niti subjekta, ki območje določi. S 
tem se ustvarja situacijo, kjer subjektom ni zagotovljena minimalna pravna 
varnost. 

Pripomba se ne upošteva. Gre za uveljavljen institut »območje izključne rabe«. 

Fraport 3/48, 49, 
50 

Pozivamo predlagatelja, da jasno 
definira pojme »območje izključne 
rabe«, »območje nadzorovane rabe« in 
»območje omejene rabe«. Iz zakona ne 
izhaja, do kam sega katera cona, niti ni 
sklica na pravila in postopke, ki 
določajo velikosti, lokacije in razmejitve 
med navedenimi conami. 

 Pripomba se ne sprejme. Predlagana definicija je zadostna. Predlagana definicija 
seldi dosednjim ureditvam. Zaradi specifik vsakega aerodroma je nemogoče 
urejati podrobnosti, kot predlagno. 

MORS 3/51 Uskladiti definiciji za splošni zračni 
promet in operativni zračni promet 
(»premiki« ali leti«) 

 Se ne upošteva. 
Definicija OAT verno sledi ZZNSZP in pravu EU, ki jo posredno podajajo preko 
Specifikacij Skupnosti za izvajanje prilagodljive uporabe zračnega prostora. Dokler 
ne bo nove definicije v pravu EU ali vsaj mednarodnih standardov ICAO, 
spreminjanje definicije ni mogoče.  
 

AOPA 
SLOVENIA 

3/51 ZAKAJ ni definicije letalske operacije? 
Definirana je samo »LETALSKA 
POLICIJSKA OPERACIJA«  
Lapsus? 

 Ker predpisi EU ne podajajo te definicije. Letalska policijska operacija pa je 
nacionalna specifika, zato mora biti določena v zakonu.  
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JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

3/51 ZAKAJ ni definicije letalske operacije? 
Definirana je samo »LETALSKA 
POLICIJSKA OPERACIJA« ? 
»operator« (angl. operator) je pravna 
ali fizična oseba, ki upravlja ali 
namerava upravljati enega ali več 
zrakoplovov; 

 Ker predpisi EU ne podajajo te definicije. Letalska policijska operacija pa je 
nacionalna specifika, zato mora biti določena v zakonu. 
 

KZPS 3/51 V 51. točki predlagamo dopolnitev definicije »operativni zračni promet« na 
način, da je slednji definiran ne kot »vsi leti«, temveč kot »vojaške letalske 
operacije, vključujoč let ali premikanje vojaškega letalnika po maneverski 
površini aerodroma (ki se ne izvajajo v skladu z določili za splošni zračni 
promet…)«. Iz dopolnitve izhaja, da gre za vojaške letalske operacije (saj v 
skladu z 293. členom policijske letalske operacije ne morejo biti OAT), hkrati 
pa je definicija razširjena tako, da vključuje tudi fazo gibanja letalnika po 
manevrskih površinah aerodoma, ki jo sicer vključuje tudi definicija »zračni 
promet« (114. točka 3. člena). S tako dopolnitvijo definicije OAT se urejanje 
področja OAT prenese v skladu z 9. členom (urejanje vojaškega letalstva) 
na ministrstvo, pristojno za obrambo. 
 

Glej odziv na pripombo zgoraj. 

AOPA 
SLOVENIA 

3/52 Definicija nikakor ne loči med zasebno 
rabo in dejavnostmi. Mogoče ni stvar 
definicije, ampak tudi členi 
kasneje nič ne ločujejo, medtem, ko pa 
se pri globah ločuje . Te definicije je 
potrebno postaviti JASNO, 
sicer so odveč! 

 Definicija je prepis prava EU. 

Fraport 3/52 Ker je operaterjev v letalstvu lahko 
več, zaradi jasnosti definicije 
predlagamo uporabo termina 
»operater zrakoplova«. 

 Definicija je prepis prava EU. 
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JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

3/52 Definicija nikakor ne loči med zasebno 
rabo in dejavnostmi. Mogoče ni stvar 
definicije, ampak tudi členi kasneje nič 
ne ločujejo, medtem, ko pa se pri 
globah ločuje . Te definicije je 
potrebno postaviti JASNO, sicer so 
odveč! 
 
»uporabnik zrakoplova« je pravna ali 
fizična oseba, ki ni lastnik zrakoplova, 
temveč ga uporablja na podlagi 
zakupne pogodbe ali na kakšni drugi 
pravni podlagi; 
 

 Definicija »operator« je prepis prava EU. 
 

Fizična 
oseba 2 

3/53  » ; »  Tipkarska napaka  Se upošteva. 

MOP 3/54 54. točka - »ovira« pomeni vse 
nepremične (začasne ali stalne) in 
premične predmete ali dele predmetov, 
ki:  
 so postavljeni na območju, ki je 

namenjeno premikanju zrakoplova 
po površini, ali  

 se razprostirajo nad določeno 
površino, ki je namenjena 
varovanju zrakoplova med letom, 
ali  

 stojijo zunaj teh določenih površin 
in so ocenjeni kot nevarni za zračni 
promet; 

Iz obrazložitve ni povsem jasno 
na kakšne »predmete« se to 
nanaša, saj so s tem povezani 
tudi ukrepi v 140 členu in 141. 
člena, pri čemer ni jasno ali se to  
definicija naša tudi na objekte na 
katere se nanaša ukrep iz 141. 
člena. 

Pripomba se ne sprejme. Zakon podaja definicijo ovir, ki izvira iz prava EU in 
uporablja izrazje »predmet« (angl. »objekt«). Preko te definicije ta zakon ne sme. 
Res pa se v besedilu člena o lokacijah ovir uporablja tudi dosedanje izrazje iz 
zakona »objekti in naprave«. Nova verzija predloga odpravlja to neskladje in ne 
uporablja več izrazov »objekt« in »naprave«. 
 
Členi glede ovir so reorganizirani.  
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KZPS 3/54 Tretja alineja 54. točke »oviro« 
opredeljuje kot »vse nepremične 
(začasne ali stalne) in premične 
predmete ali dele predmetov, ki stojijo 
zunaj teh določenih površin in so 
ocenjeni kot nevarni za zračni promet.« 
Ker oviro dejansko predstavlja vsak 
predmet, ki ne le neposredno ovira 
zračni promet (npr. premikov 
zrakoplovov po zemlji ali v zraku), pač 
pa zaradi svoje lokacije ali lastnosti 
ovira tudi delovanje sistemov in naprav 
za varno izvajanje zračnega prometa 
ali služb za varno izvajanje zračnega 
prometa (npr. vizualno ovira pregled 
nad manevrskimi površinami na 
letališču itd.), predlagamo, da se 
besedna zveza »za zračni promet« na 
koncu tretje alineje nadomesti z 
besedilom: »za izvajanje zračnega 
prometa«. 
 

 Pripomba se ne sprejme. Zakon podaja definicijo ovir, ki izvira iz prava EU in 
uporablja izrazje »predmet« (angl. »objekt«). Preko te definicije ta zakon ne sme.  
 
Členi glede ovir so reorganizirani.  
 

MP 3/56 Smiselno enako kot za 3/29 velja za 
potrebnost definiranja »policijskega 
zrakoplova«. 
 

V 3/29 je »letalska policijska 
enota« definirana kot notranja 
organizacijska enota policije, ki 
med drugim zagotavlja tudi zračno 
podporo »drugim državnim 
organom«. Sprašujemo se, ali je 
potrebno v ZLet-1 definirati 
»notranjo organizacijsko enoto 
policije«, ali pa je to morebiti bolj 
vsebina za Zakon o 
organiziranosti in delu v policiji (v 
nadaljevanju: ZODPol). Dodatno 
se nam zastavlja vprašanje, za 
katere »druge državne organe« 
gre v definiciji, saj sta iskanje in 
reševanje že posebej navedena.  
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MP 3/57 »Policijsko letalstvo« (57. točka) je 
morda nenavadno izbran termin, saj ne 
gre za policijsko zračno floto, kot bi 
sledilo iz imena, temveč gre za »vse 
premike zrakoplovov, pri katerih se 
zrakoplov uporablja za zračno podporo 
policiji«. Pri tem dodajamo, da definicija 
niti ne govori o premikih »policijskih 
zrakoplovov«. 
 
 

 Se ne sprejme. 

Aero 4M 3/60 60. Definicija posebnega zračnega 
prevoza -> a.) let za lastne potrebe -> 
»own use flight.« 
  
  

Definicije niso skladne z (EC) No 
216/2008, Regulation (EU) No 
965/2012. Glej tudi  GM1 Article 
2(1)(d) 
 
Definicije je zavajajoča saj 
definira “own use flight” kot let, ki 
ga nekdo najame za lastne 
potrebe. V letalstvu se “own use” 
definira kot let za lastnika letala. 
 
Razširjena definicija namreč 
omogoča najem letala za 
komercialne namene brez, da bi 
prevoznik za to potreboval 
spričevalo za komercialno 
operacijo.  

Se delno upošteva. 

Fraport 3/60 Predlagamo črtanje vsega besedila za 
»posebej dogovorjenih pogojih« v 
uvodnem odstavku. Za potrebe 
slovenskega pravnega urejanja in 
glede na dejansko uporabo termina ta 
definicija predstavlja nepotrebno 
razčlenjevanje in bo močno otežkočila 
ali celo onemogočila spremljanje 
ustreznih statističnih podatkov, ki jih 
morajo letališča posredovati različnim 
ustanovam. 

 Pripomba se sprejme, briše se besedilo in se opravlja po posebej dogovorjenih 
pogojih. 

SVZ 3/60 Enako kot zgoraj; ali ni že norma, ki jo 
velja urediti v samostojnem členu? 

 Se ne upošteva. 
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Fraport 3/61 Zaradi jasnosti definicije na koncu 
stavka predlagamo, da se doda: »in ni 
član posadke«. 

 Se ne upopšteva. Vsakdo, ki ima pogodbo za prevoz, je potnik. 

Fraport 3/65 Ta definicija ne ustreza IATA definiciji, 
ki je pomembna za uporabo pri našem 
delu predvsem pri izdaji računov in 
poročanju statističnih podatkov SURS 
in MzI. Predlagamo poenotenje z IATA 
standardom, ki se dejansko uporablja. 
Zgornja definicija dejansko opisuje 
tehnični let. Tehnični let pa je le ena 
izmed podkategorij pristanka v 
nekomercialne namene. Predlagamo 
ponovno preverbo definicij in uporabo 
standarda, ki se v letalstvu dnevno 
uporablja ali pa črtanje te definicije, 
ker njena zakonska opredelitev ni 
potrebna. 

 Pripomba se deloma upošteva, vsebina ostaja enaka. 

MORS 3/73 Predlog novega Zlet: 3.člen (pomen 
izrazov, 73. alineja »»referenčna 
koda« je oznaka aerodroma, določena 
v odvisnosti od dolžine vzletno-
pristajalne steze in od razpona kril 
zrakoplova ter od razdalje med kolesi 
podvozja zrakoplova; 
EASA Issue 5 (23.6.2021) 
Cerrtification Specifications and 
Guidance Material for Aerodrome 
Design (CS ADR-DSN) v  točki A.005 
Aerodrome reference code (ARC) ne 
opredeljuje več razdalje med kolesi 
podvozja, temveč samo še premer kril 
(wingspam). 
 
Menimo, da bi tudi Zlet moral imeti isto 
definicijo referenčne kode letališča. 

 Se upošteva. 
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Aeroklub 
Ptuj, 
Aeroklub 
Lesce,  
Letalska 
zveza 
Slovenije 

3/77 77. Izraz časovni blok zamenjati s: 
časovni razmak 
 

Gre za primernejši izraz. 
 

Ker je materija urejena v predpisu EU, se vse določbe glede slotov brišejo.  

Fizična 
oseba 4 

3/82 82. Sprememba in prilagoditev 
nesmiselnega izraza plovnost v 
prometno ali letalsko prometno 
dovoljenje 

Izraz (»stalna plovnost« pomeni 
procese, ki zagotavljajo, da 
zrakoplov kadar koli med svojo 
obratovalno življenjsko dobo 
izpolnjuje zahteve plovnosti in je 
v stanju za varno obratovanje;) 
predstavlja nekaj podobnega kot 
velja za ostala prometna 
sredstva, ki jim zakon narekuje 
vsakoletno kontrolo stanja in 
posledično podaljševanja 
uporabnega, oziroma, 
prometnega dovoljenja. V tem 
smislu je torej najbolj primeren 
izraz prometno dovoljenje, ki je v 
skladu z organizacijskim in 
upravnim postopkom pred 
državnim organom ali 
organizacijo, ki jo ta pooblasti. 
Plovnost je ostanek nesrečnega 
hrvatiziranega prevoda 
plovidbenost v nekakšno 
slovenščino (original 
airworthiness je še najbližje 
pomenu primernost za letalske 
operacije, iz tega izvira moj 
predlog). Podrobna razlaga je v 
prilogi Zakon o letalstvu ali Zakon 
o zrakoplovstvu 2021 
Prilogi:  
35 Korbar - 
2950_Priponka_Prilog 
35 Korbar - 
2951_Priponka_Prilog 

Se ne upošteva, izraz izhaja iz prava EU. 
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SVZ 3/83 »zaščitnih ukrepov« - Kateri pa so to?  Se ne sprejme, sama definicija izhaja iz prava EU, nadzorni organ lahko poleg 
zaščitnih ukrepov iz prava EU izrreče še nadzorne ukrepe po tem zakonu. 

AOPA 
SLOVENIA 

3/94  tekst je na nek način sporen. Pripomba ni jasna. 

MORS 3/98 »vadbeni leti za nadzor in varovanje 
zračnega prostora« so leti vojaških 
zrakoplovov, ki se izvajajo z namenom 
urjenja za izvajanje postopkov za 
izvajanje nadzora in varovanja 
zračnega prostora« 

izbris »nadzora in varovanja 
zračnega prostora« - ker je 2x 
navedeno 

redakcija 

MORS 3/99 izbris besede »vojaška«  Pripomba se upošteva.  
SVZ 3/101 »vojaški letalski organ« - Ponekod je z 

malo začetnico, nekje z veliko; 
preverite ustreznost zapisa in dosledno 
uporabljajte. 

Glede na pristojnosti (gl. 258. člen) 
predlagamo samostojno opredelitev 
tega pojma skupaj z angleškim 
imenom. 

 Pripomba glede opredelitve organa v izrzaih se ne sprejme. Odziv MO: 
Skladno z nomotehničnimi smernicami se pomen izrazov lahko določi v zbirnem 
členu ali v posameznih členih. Pristop ZLet je sicer zbirni - 3. člen – vendar bi 
moralo enako veljati tudi glede ostalih pojmov, ki se opredeljujejo v posameznih 
členih besedilu, pa v 3. členu niso opredeljeni, npr. agencija.  
 
Tudi upoštevaje nekatere druge pripombe SVZ menimo, da je opredelitev VLO po 
vsebini že norma, zato menimo, da je primerneje, da se ureja v posameznem 
členu v vojaškem delu. 
 
Glede velike začetnice predlagamo, da se uporablja mala začetnica saj gre za 
opisno poimenovanje organa kot Military Aviation Authority, neodvisno od 
vsakokratnega naziva – popravljeno v besedilu zakona. 

MORS 3/102 »vojaški heliport« je določena 
kopenska ali vodna površina, ki je 
namenjena za varno vzletanje in 
pristajanje vojaških helikopterjev ter je 
na območju vojaškega letališča ali 
vojaškega dela letališča; 

 Se ne upošteva. Na civilnem letališču ne bo vojaškega dela letališča. Letališče je 
vojaško ali civilno. 

MORS 3/103 »vojaški letalski nadzornik I« je 
pooblaščena uradna oseba vojaškega 
letalskega organa, ki izpolnjuje pogoje 
za odločanje v strokovnih zadevah, 
zadevah stalnega nadzora in nadzora 
nad izvajanjem predpisov, drugih aktov 
in standardov, ki veljajo oziroma se 
uporabljajo v Republiki Sloveniji za 
vojaško letalstvo; 

 Se ne upošteva. Standardi v RS niso predpis, pač pa jih je treba v pravni red 
prenesti z ustreznim predpisom. 
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MJU 3/104 Predlagamo, da se delovni mesti obeh 
vojaških nadzornikov združi v enega, v 
nadaljevanju Predloga zakona pa 
natančneje pojasni naloge in pogoje 
za zasedbo delovnega mesta. 

 Odziv MO (št. 007-491/2021-8) 
K 104. točki 3. člena predloga zakona 
V zvezi s predlogom, da se delovni mesti obeh vojaških nadzornikov združi v 
enega ter se v nadaljevanju predloga zakona natančneje pojasni naloge in pogoje 
za zasedbo tega delovnega mesta pojasnjujemo, da se s predlogom ne strinjamo 
in ga ne sprejemamo. Vojaški letalski nadzorniki so natančno in jasno urejeni v 
259. členu predloga zakona, in sicer usposobljen in pooblaščen vojaški letalski 
nadzornik I opravlja posamezna dejanja, vodi in odloča v strokovnih zadevah ter 
zadevah letalskega nadzora, vojaški letalski nadzornik II pa opravlja posamezna 
dejanja v strokovnih zadevah ter zadevah letalskega nadzora, ki ne zajemajo 
odločanja v teh zadevah. Pri tem so natančno določeni tudi pogoji glede izobrazbe 
in strokovne usposobljenosti, ki jih morajo te osebe izpolnjevati glede na 
pooblastila, ki so jim podeljena. Prav tako pojasnjujemo, da pri »vojaškem 
nadzorniku« ne gre za delovno mesto, ampak za pooblastilo za izvajanje nalog 
letalskega nadzora, kar vojaški letalski nadzornik izkazuje s službeno izkaznico 
pooblaščene osebe vojaškega letalskega organa. Glede na navedeno ni moč 
slediti predlogu, saj teh dveh funkcij ni moč združiti. 

MORS 3/104 »vojaški letalski nadzornik II« je 
pooblaščena uradna oseba vojaškega 
letalskega organa, ki izpolnjuje pogoje 
za opravljanje posameznih dejanj v 
strokovnih zadevah, zadevah stalnega 
nadzora in nadzora nad izvajanjem 
predpisov, in drugih aktov in 
standardov, ki veljajo oziroma se 
uporabljajo v Republiki Sloveniji za 
vojaško letalstvo, nima pa pooblastil za 
odločanje v teh zadevah; 

 Se ne upošteva. Standardi v RS niso predpis, pač pa jih je treba v pravni red 
prenesti z ustreznim predpisom. 

Aeroklub 
Ptuj, 
Aeroklub 
Lesce,  
Letalska 
zveza 
Slovenije 

3/111 111. Besedo… tuj…. črtati, 
 

Saj se tudi v Sloveniji izvajajo 
zasebni leti s slovenskimi 
operatorji. 

Se ne upošteva, ne gre za pravilo, zlet uporablja termin »zasebni let« samo v 
poglavju zračni prevoz, ko ga izvajajo tuji operatorji. 

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

3/111  »tuj operator« - Kaj pa domači? 
Definicije ni 

Se ne upošteva.  
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AERO 4M 3/111 111. »zasebni let« (angl. private flight) 
je let zrakoplova, ki ga tuj operator v 
načrtu leta označi kot zasebni 
nekomercialni let; 

Zasebni let opravi  lahko tako 
domač kot tuj operater. 
Predlagamo, da se iz definicije 
črta beseda “tuj”, saj mora pravilo 
veljati za vse prevoznike. 

Se ne upošteva, ne gre za pravilo, zlet uporablja termin »zasebni let« samo v 
poglavju zračni prevoz, ko ga izvajajo tuji operatorji. 

Fraport 3/112 V vseh predpisih (tudi EU) je definicija 
zemeljske oskrbe opredeljena tako, da 
se taksativno navede službe 
zemeljske oskrbe, saj je opisno 
definicijo težko podati. Poleg tega je 
taksativno naštevanje storitev 
zemeljske oskrbe bistvenega pomena, 
saj se edino tako lahko opredeli jasna 
delitev med letališkimi storitvami in 
med storitvami zemeljske oskrbe.  
Predlagamo uporabo enake definicije, 
kot jo opredeljuje EU Directiva 96/67. 
Tovrstna definicija je pomembna, saj 
odpravlja morebitno odprtost 
interpretacije in mešanja s storitvami, 
ki spadajo med letališke pristojbine. 
Sklic bi se moral glasiti na EU akt ali 
pa na podzakonski akt, ki ga v RS že 
imamo. 

 Določba je spremenjena. 

SVZ 3/115 »zrakoplov« - Ta pojem zajema vse 
zrakoplove; bi bilo smiselno tudi civilni 
zrakoplov posebej opredeliti? 

 Ta definicija je zgolj tehnični aspekt zrakoplova, vsebinski pa je določen in 
obrazložen v členu, ki določa uporabo zakona. 

MOP 3/xx Manjka definicija »certificirano osebje« V 3. členu je definirano »letalsko 
osebje« in »strokovno osebje«, ni 
pa definicije tretje skupine, to je 
»certificiranega osebja« v 
navezavi s 66. členom. Ker ni 
jasne definicije, kaj »certificirano 
osebje« je, povzroči to različne 
interpretacije 66. člena. Na 
splošno je vtis, da  je 
»certificirano osebje« osebje iz 
ICAO Priloge 1 k Mednarodni 
konvenciji o civilnem letalstvu, 
vendar bi bilo smiselno točno 
definirati tudi to osebje.   

Določbe glede osebja so reorganizirane. Izraz »certificirano osebje« se ne 
uporablja več. Iz določb zakona je jasna opredelitev, za katero osebje gre. 
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Aeroklub 
Ptuj, 
Aeroklub 
Lesce,  
Letalska 
zveza 
Slovenije, 
Aeroklub 
Postojna, 
Fizična 
oseba 4 

3/xx Omemba Letalske zveze Slovenije 
(LZS) 
 

Letalska zveza Slovenije je 
krovna slovenska organizacija na 
področju letalskega športa. 
Združuje 8 športnih panog: 
motorno letenje, akrobatsko 
letenje, jadralno letenje, letenje z 
ULN, jadralno padalstvo in 
zmajarstvo, klasično padalstvo, 
balonarstvo in modelarstvo.  
 
Deluje predvsem na področju 
tekmovalnega športa, varnosti in 
izobraževanja, pomembno vlogo 
pa igra tudi pri ustvarjanju čim 
ugodnejših pogojev za letenje v 
Sloveniji (zakonodaja, 
zavarovanja, plovnost …). 
 
 

Predlog se ne upošteva, ker ni konkreten (ni konkretnih pristojnosti LZS pri 
izvajanju upravnih in strokovnih nalog). 

MORS 3/xx »letalski nadzor vojaškega letalstva« je 
nadzor, ki se izvaja kot nadzor nad 
izvajanjem letalskih predpisov, 
standardov in drugih aktov, ki se 
uporabljajo v Republiki Sloveniji na 
področju vojaškega letalstva, kot stalni 
nadzor in drug nadzor in ga izvaja 
vojaški letalski organ« 

nova dikcija + preštevilčenje Se delno upošteva. Izključena je beseda »standard«. Standardi v RS niso predpis, 
pač pa jih je treba v pravni red prenesti z ustreznim predpisom. Poleg tega bi se 
lahko razumelo, da so standardi s tem razumljeni kot del pravnega reda. 

Aeroklub 
Postojna 

3/xx Omemba AOPA Slovenija AOPA je mednarodna nevladna 
organizacija, ki ima svoje 
predstavnike v ICAO, EASA in 
deluje na področju problematike 
splošnega letalstva. 

Predlog se ne upošteva, ker ni konkretnih (ni konkretnih pristojnosti AOPA pri 
izvajanju upravnih in strokovnih nalog). 

AERO 4M 3/xx Manjka definicija kaj je Slovenski 
zrakoplov 

Ali je slovenski zrakoplov letalo 
vpisano v slovenski  register letal 
ali tudi letalo, ki ga uporablja 
slovenski letalski prevoznik  in je 
vpisan v AOC. Prosim definirajte. 
Slovenski operaterji namreč 
upravljamo tudi letala, ki niso v 
slovenskem registru. 

Se ne upošteva. Iz pripombe se ne rabira argument, zakaj se potrebuje definicija 
slovenskega zrakoplova. 
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Fizična 
oseba 2 

4.  Načeloma podpiram določitev horizontalne višine slovenskega zračnega 
prostora  
 
Predlagatelj Zlet je v tem primeru uporabil funkcionalno načelo za 
določanje višine zračnega prostora. Tu velja opozoriti na dejstvo, da ICAO 
še nima končne rešitve določanja višine zračnega prostora, podobno velja 
za EU. Zato bi po mojem mnenju bilo potrebno razdelati upravičenost take 
rešitve (ki se bo spreminjala z tehničnimi možnostmi civilnega letalstva in 
bolj jasno razdelati povezavo z namero MG, ki želi oz. je v zakonodajni 
postopek že vložila predlog Zakona o nadzoru vesoljskih dejavnosti (kot 
očitno posledico izstrelitve dveh satelitov slovenske izdelave) ter na ta 
način v praksi uveljaviti Konvencijo o registriranju v vesolje lansiranih 
objektov. Konvencija posebej ne določa, da mora država, ki ratificira 
konvencijo tudi določiti višino svojega zračnega prostora. Še več, 
UNCOPUOS prav sedaj sprašuje države kako določiti višino zračnega 
prostora kajti vse do sedaj znane metode delimitacije zračnega in 
vesoljskega prostora še nimajo statusa mednarodnega zračnega oz. 
vesoljskega prava. Sam se osebno nagibam k funkcionalnemu načelu 
delimitacije vendar se zavedam, da o tem med državami še ni soglasja. Pri 
tem ne gre spregledati dejstva, da vojaška letala opravljajo svoje naloge na 
višinah, ki so večje od tistih kjer danes letijo civilni zrakoplovi. 

 Hvala. 

KZPS 4 V zvezi z omejitvijo zračnega prostora 
RS v drugem odstavku predmetnega 
člena, s tem pa tudi njene suverenosti 
do višine, do katere je še možno 
opravljati aktivnosti v civilnem letalstvu, 
predlagamo, da se izraz »aktivnosti« 
natančneje opredeli. Glede na 
občutljivost tematike obravnavanega 
člena menimo, da mora biti omejitev 
zračnega prostora države jasneje 
opredeljena. Ni namreč nedvoumno 
jasno, ali se aktivnosti, na katere se 
sklicuje člen, nanašajo na zmožnosti 
letenja zrakoplovov do določene višine 
(ob upoštevanju trenutnega razvoja 
tehnologije je to nekje do FL500 za 
civilna letala, za Global Hawk in kakšna 
vojaška letala pa tudi višje) ali pa 
izvajanja kontrole zračnega prometa 
(ATS airspace sega do FL 660). 
 

 Pripomba ni jasna. 
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MORS 4/2 ... v civilnem in vojaškem ... 
 

Določba se mora nanašati tako 
na civilno kot na vojaško letalstvo 
oz. samo na letalstvo kot celoto. 

Pripomba se delno upošteva, briše se referenca zgolj na civilno letalstvo. 

SVZ 4/2 »civilnem« - Ne pa tudi vojaškem?  Pripomba se delno upošteva, briše se referenca zgolj na civilno letalstvo. 
Fizična 
oseba 1 

5 1. Se zdi smiselno za kršitev 
suverenosti slovenskega zračnega 
prostora kaznovati pilota tujega 
vojaškega zrakoplova, ki je ob tem še, 
na primer, tudi izvidoval ali kaj 
podobnega? 
2. Drugi odstavek: Kako bo izvajalec 
ATM/ANS to izvajal? 
 

 Prekršek se izreče v skladu z Zakonom o prekrških in tem zakonom (vročanje npr. 
plačilnega naloga na krovu zrakoplova). 

SVZ 5/1 »izvajalca služb zračnega prometa« - 
Mestoma se uporablja izraz izvajalec 
storitev služb zračnega prometa; 
poenotite, predvidevamo, da gre za isti 
subjekt. 

 Se upošteva. »Izvajalec storitev služb …« se spremeni v »izvajalec služb …«. 
Pozor – v povezavi na kratico ATM/ANS se zaradi strukture pomena kratice ohrani 
zapis »izvajalec storitev ATM/ANS«, enako v primeru izraza »upravljanj3 zračnega 
prostora« (»izvajalec storitev upravljanja zračnega prostora«). S tem se ohrani 
jasnost zapisa. 
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KZPS 5/2 Prvi stavek drugega odstavka predlaganega 5. člena KZPS, d. o. o. kot 
izvajalcu storitev ATM/ANS nalaga obveznost preverjanja, ali ima operator 
tujega zrakoplova izdano dovoljenje skladno s tem členom, pri čemer se 
slednji sklicuje na dovoljenje iz 90. in 93. člena. Naslednji stavek pa aplicira 
na obveznost izvajalca ATM/ANS, da preverja tudi, ali operater tujega 
zrakoplova leti v skladu z izdanim dovoljenjem. 
 
Na tem mestu ponavljamo naše že večkrat izraženo nestrinjanje s 
predlagano ureditvijo (glej naše pripombe na osnutek novega ZLet z dne 29. 
8. 2019). Menimo, da obveznosti, ki jih nalaga predlog zakona (enako kot to 
velja za preverjanje vseh ostalih dovoljenj, ki jih mora posedovati letalski 
prevoznik oz. operator), niso dolžnosti izvajalca ATM/ANS oz. kontrolorja 
zračnega prometa - ne po ICAO aneksih, ne po EU regulativi – saj je 
odgovornost slednjega vodenje in kontrola zračnega prometa ter s tem 
zagotavljanje varnosti zračnega prometa. Kontrolor zračnega prometa, ko 
opravlja delo na delovni poziciji, nima na razpolago takih podatkov, niti 
ustrezne tehnične in programske podpore, ki bi mu omogočala takšno 
preverjanje. Da ob predvideni rasti zračnega prometa in vse večji obremenitvi 
kontrolorjev zračnega prometa, ki bi ob skrbi za varno razdvajanje letal v 
vsakem trenutku morali po predlogu zakona preverjati (če bi imeli seveda 
take podatke na voljo) še, ali imajo letala, ki vstopajo v slovenski zračni 
prostor, ustrezna dovoljenja, ne omenjamo resnih tveganj za varnost v 
zračnem prometu. Upoštevaje povedano, kot tudi način dela kontrolorjev 
zračnega prometa, je preverjanje dovoljenj s strani slednjih iz povsem 
praktičnih razlogov neizvedljivo. Dodatni praktični argument neizvedljivosti 
predlagane določbe je tudi delovni čas entitet, ki so pristojne za izdajanje 
ustreznih dovoljenj, ki je omejen in neenak delovnemu času 
štiriindvajseturnega vsakodnevnega izvajanja kontrole in vodenja zračnega 
prometa. Slednje namreč onemogoča v vsakršnem času taktično preverjanje 
ustreznosti ali posedovanje dovoljenja, to pa v posledici inherentno vodi v 
potencialno jalovo obveščanje MZI ali vsaj v nezmožnost obveščanja MZI, ki 
tudi ne more pravočasno sistemsko odreagirati zunaj rednega delovnega 
časa. Posedovanje dovoljenja tujega zrakoplova za letenje v zračnem 
prostoru Republike Slovenije ter letenje skladno z njim ni vprašanje varnosti 
zračnega prometa temveč nadzora zračnega prostora, kar pa je, skladno z 
Uredbo o načinu izvajanja nadzora zračnega prostora, v pristojnosti MORS-
a oz. za to pristojnih enot Slovenske vojske (slednji od izvajalca ATM/ANS 
prejme tudi vse podatke, ki so pomembni za identifikacijo zrakoplovov). 
 
Dodatno opozarjamo, da bi navedena obveznost za izvajalca ATM/ANS oz. 
kontrolorje zračnega prometa pomenila, da bi bilo potrebno preverjati (tudi), 
ali določen tuj zrakoplov sploh potrebuje dovoljenje, saj 90. in 93. člen 
navajata tudi izjeme, ko dovoljenje ni potrebno, kar pa je tudi že bolj 

Pripomba KZPS se zavrne. Določba zakona se nanaša na izvajalca storitev, ne pa 
konkretno kontrolorja zračnega prometa. Od izvajalca storitev je odvisna 
organizacija dela in izvajanje nalog, ki jih nalaga zakon. 
 
Pripomba MO z dne  se delno upošteva (glej besedilo).  
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kompleksno vprašanje. Namreč, konkretno, kontrolor zračnega prometa bi 
moral v zvezi z nekim operaterjem tujega zrakoplova, ki bi želel v RS opraviti 
tehnični pristanek, preveriti, ali pravico državi, v kateri ima tuj letalski 
prevoznik ali tuj operator sedež poslovanja, priznavajo mednarodne 
pogodbe, ki zavezujejo RS  – torej, ali gre za tujega letalskega prevoznika 
oz. tujega operatorja iz države pogodbenic t. i. tranzitne konvencije, 
bilateralnega ali sporazuma EU o zračnih prevozih, saj v takem primeru 
dovoljenje ministrstva ne bi bilo potrebno, v nasprotnem primeru pa da. Že 
na prvi pogled je jasno, da gre za razreševanje vprašanja, s katerim se 
kontrolor zračnega prometa pri svojem delu, katerega namen je 
zagotavljanje varnosti zračnega prometa v realnem času, ne more ukvarjati. 
Pri tem ni zanemarljivo dejstvo, da je upravnim organom za postopek za 
izdajo tovrstnega dovoljenja, v katerem razrešujejo tovrstna vprašanja, na 
voljo dano najmanj 15 dni (upoštevaje rok iz 90. člena). 
 
V zvezi s predmetnim členom je nadalje potrebno opozoriti tudi na 
nedosledno uporabo terminologije v 5. členu in ostalih členih, na katere se 
ta sklicuje. Tako npr. 5. člen navaja, da je kršitev suverenosti zračnega 
prostora vstop ali izstop tujega zrakoplova iz zračnega prostora brez 
dovoljenja ali v nasprotju s pogoji iz dovoljenja iz 90. in 93. člena in da 
izvajalec storitev ATM/ANS preveri, ali ima operator tujega zrakoplova 
izdano dovoljenje, skladno s prvim odstavkom tega člena, 90. in 93. člen pa 
govorita o dovoljenjih za tujega letalskega prevoznika ali tujega operatorja. 
Gre za različne pojme, v posledici katerih 5. člena sploh ni možno izvajati. 
 

MORS 5/2 ministrstvo – Katero? MZI se kot 
ministrstvo opredeli šele v 8. členu. 
 
 
izbris »iz 272. člena tega zakona« 

 Redakcijska pripomba. 
 

SVZ 5/3 »lahko« - Ni pa nujno? Je opcijsko?  Mora pisati »lahko« - dejansko je to opcijsko, ker je odvisno od konkretne situacije 
in izvajanja ATS. 

SVZ 5/4 »za prekršek kaznuje« - Ponekod je 
vrstni red zamenjan…se kaznuje za 
prekršek…poenotite v celotnem 
predlogu; 

 Pripomba se upošteva. 

MORS 5/4 ... kaznuje vodja tujega zrakoplova ... 
 

 Pripomba se upošteva. 

MORS 5/5 ... kaznuje vodja tujega zrakoplova ... 
 

 Pripomba se upošteva. 
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MORS 5/6 ... za prekršek operator tujega sistema ... 
 

Pripomba se upošteva. 

MP 5 Prekrška iz predlaganega četrtega in petega odstavka kot storilca prekrška 
določata »vodjo zrakoplova«, ki z vidika kategorij storilcev prekrškov lahko 
šteje tudi za »odgovorno osebo«, pri čemer prvi odstavek 15. člena Zakona 
o prekrških (v nadaljevanju: ZP-1) določa, da je odgovorna oseba tista 
oseba, ki je pooblaščena opravljati delo v imenu, na račun, v korist ali s 
sredstvi pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, državnega organa ali 
organa samoupravne lokalne skupnosti, kar za seboj potegne akcesorno 
odgovornost pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost – 14. in 14.a člen ZP-1. 
Menimo, da je določitev kategorij storilcev za kršitev (prekršek iz prvega 
odstavka 5. člena predloga zakona) pomanjkljiva, zato predlagamo da se 
dopolni, saj menimo, da gre za take prekrške, ki niso izključno osebne narave 
odgovorne osebe, kar je v izjemno utemeljenih primerih celo dopustno 
določiti, vendar mora biti v takem primeru odstop od akcesorne odgovornosti 
pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki 
samostojno opravlja dejavnost ustrezno utemeljen in pojasnjen v obrazložitvi 
določbe. 
V zvezi s prekrškom iz šestega odstavka predloga zakona ugotavljamo, da 
je kot kategorija storilca prekrška določen »operator sistema brezpilotnega 
zrakoplova«, kot prekršek pa je določena kršitev drugega odstavka 5. člena 
predloga zakona, ki pa ne ureja pravil za brezpilotne zrakoplove. 
Glede na navedeno predlagamo, da se prekrškovna določba uskladi in 
popravi na način, da bodo določene vse kategorije storilcev prekrškov ter da 
bodo sklici na posamezne materialne določbe (odstavke) določene pravilno 
oziroma pravilno določeni znaki prekrškov glede na sklic. 
 

Pripomba se upošteva. 

Fizična 
oseba 1 

6 1. Prvi odstavek: Kaj je s policijskim letalstvom? 
 

Pripomba ni jasna. 

Fizična 
oseba 1 

6 2. Peti dostavek: Operator brezpilotnega zrakoplova ne leti. Pripomba ni jasna. (brezpilotni zrakoplov leti)  
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MP 6 Četrti in peti odstavek 6. člena predloga zakona določata prekrške v zvezi s 
kršitvijo zračnega prostora, pri čemer 5. člen predloga zakona določa 
prekrške v zvezi s kršitvijo suverenosti zračnega prostora. 
Glede na to, da kazenske določbe niso obrazložene, ocenjujemo, da gre za 
podvajanje prekrškov s prekrški iz 5. člena predloga zakona, kar je v 
nasprotju z načelom zakonitosti v kazenskem (prekrškovnem) pravu – 28. 
člen Ustave, o čemer je večkrat že odločalo tudi Ustavno sodišče Republike 
Slovenije (Glejte npr. odločbo US RS, št. Up-332/98 z dne 18. 4. 2002). 
Glede na navedeno predlagamo, da se določbi vsebinsko uskladita ter 
ustrezno določijo prekrški. Ob tem izpostavljamo, da je v četrtem odstavku 
6. člena predloga zakona po naši oceni po nepotrebnem določen tudi vodja 
tujega zrakoplova, zato je dovolj, da se kategorija storilca prekrška določi 
»generično« in posledično velja tako za tuje kot domače vodje zrakoplova. 
Seveda je pri določitvi prekrškov potrebno upoštevati tudi pomisleke in 
pripombe, ki so navedene v pripombah k prejšnjemu členu. 
 

Pripomba se upošteva. 
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SVZ 6/1 »s predpisi Evropske unije in tem 
zakonom in na njegovi podlagi izdanimi 
predpisi ter drugimi predpisi in pravnimi 
akti, ki veljajo oziroma se uporabljajo v 
Republiki Sloveniji na področju 
civilnega ali vojaškega letalstva.«  
 
 
 
 
»Zrakoplovi« - Ta zajema vse? Civilne 
in vojaške? 
 
 
 

Glede predlaganih zapisov, ki jih 
utemeljujete z zahtevo ICAO, da 
nacionalna zakonodaja vsebuje 
sklic na naštete predpise, 
predlagamo, da v obrazložitvi 
gradiva jasno zapišete, da gre za 
dikcijo, ki jo pri ureditvi 
posamezne materije ob nadzoru v 
nacionalni zakonodaji zahteva 
ICAO, saj bi sicer v pravnem in 
nomotehničnem smislu šlo zgolj 
za nepotrebno obremenjevanje 
norm s sklicevanjem na veljavno 
pravo. Prav tako se na prvi pogled 
zdi preširoko sklicevanje na 
predpise EU, vendar ob 
zavedanju, da je pretežno vsa 
materija urejena z uredbami EU, ki 
so neposredno uporabljive in so 
hierarhično na ravni zakona, 
konkretnejše sklicevanje vendarle 
verjetno ni smiselno, saj se 
evropski predpisi zelo pogosto 
spreminjajo in nadomeščajo, 
zaradi česar bi sklic na konkretno 
uredbo EU v zakonu v relativno 
kratkem času postal neustrezen. 
Konkretne uredbe EU, ki 
vsebujejo pogoje in zahteve za 
posamezno področje so 
navedene v obrazložitvi gradiva, 
prav tako njihovo posodabljanje 
ves čas spremljajo zadevni 
subjekti zakona, zaradi česar se 
tovrstno sklicevanje ne more šteti 
kot preohlapno in neustrezno, saj 
je ob upoštevanju pravnih aktov 
EU to dejansko konkretizirano, 
navsezadnje pa velja pravna 
fikcija, da nepoznavanje prava 
škoduje. 

Pojasnjujemo, da za države članice EU res velja načelo primarnosti in neposredne 
uporabe prava EU, vendar pa ICAO zahteva od držav pogodbenic, da uredijo 
področje v svoji nacionalni zakonodaji. Slednje je predmet naadzora s strani ICAO. 
Da zadostimo zahtevi ICAO, je na začetku vsakega vsebinskega sklopa naveden 
sklic na predpise EU. Poleg tega je tudi cilj, da je zakom celovit – če bi v  tem 
zakonu uredili le materijo, ki ni urejena s pravom EU, bi bil zakon pomanjkliv, 
nejasen, nedoločen.  
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SVZ 6/4  »s prvim odstavkom tega člena« - Glede na to, da je prvi odstavek splošen 
in ne terja konkretnega ravnanja, se postavlja vprašanje določitve prekrška 
s sklicem na tako ohlapno normo. Predlagamo, da uskladite z MP. 

Kršenje 6. člena ni več sankcionirano. 

SVZ 6/5 »z drugim odstavkom tega člena« - Glede na to, da je drugi odstavek splošen 
in ne terja konkretnega ravnanja, se postavlja vprašanje določitve prekrška 
s sklicem na tako ohlapno normo. Predlagamo, da uskladite z MP. 

Prekrškovna določba je bila črtana. 

MORS 6/5 ... operator tujega sistema ... 
 

Prekškovna določba je bila črtana. 

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

6/4 in 6/5 »brez dovoljenja« 
Napaka ali namerna brikoratizacija? Katerega dovoljenja? Tudi definicije v 
3. členu NI!. Zasebni let v G prostoru je povsem normalno brez dovoljenja – 
Po novem pa prekršek za 3000 eur?... DIKCIJA JE POVSEM 
NEUSTREZNA, neskladna z razlago K 6. členu... Tukaj se določa enotna 
globa ne glede na to katero vrsta določila se prekrši? Poglavje je zelo 
široko zato lahko zajema težje kršitve in hkrati dokaj majhne – pa za vse 
ista globa? Neživljensko. 

Prekrškovna določba je bila črtana. 

Fizična 
oseba 1 

7 Vsebino člena je treba dopolniti: kdo s kom, glede česa in na kakšen način. 
 

Se ne upošteva. Pripomba ni jasna. 

Fizična 
oseba 1 

8 1. Vsekakor je treba upoštevati pristojnosti EU na področju civilnega 
letalstva. To iz besedila tega člena ni jasno. 
2. Člen je treba izčistiti glede pristojnosti. Pojem "regulativni" je tuj 
predpisom o državni upravi. 
 

Se ne upošteva. Gre za splošno določitev pristojnih organov v RS na področju 
letalstva, posamezna pogavja pa podrobno urejajo posamezne pristojnosti tako v 
skladu s predpisi EU kot tem zakonom. 

SVZ 8/4 Že s to določbo se da razumeti, da je to nabor veljavnega prava za civilno 
letalstvo, gre zgolj poočitveno določbo, vendar kot smo razlogovali zgoraj 
(pri 6(1)) v ta zapis ne posegamo, niti v enake zapise v nadaljevanju in MZI 
prepuščamo odločitev, kakšen zapis bo uporabilo. 

Se sprejme. 

MORS 9/1 ... in pravnimi akti in standardi, ki veljajo ... Se ne upošteva. Standardi v RS niso predpis, pač pa jih je treba v pravni red 
prenesti z ustreznim predpisom. Kot kompromis je bil dodan k prvemu odstavku 
stavek, ki se glasi:«Pri tem upošteva vojaške standarde.« 

MORS 9/1 izbrisati »v skladu« Se upošteva. 
SVZ 9/1 Sklic ne vsebuje sklica na 

mednarodne pogodbe. 
Kaj pomenijo mednarodni vojaški 
standardi? So ti del MP? 

 Glede sklica na mednarodne pogodbe se mora opredeliti MORS. Mednarodni 
vojaški standardi (npr. STANAG) po našem razumevanju niso del mednarodnega 
prava, vsekakor pa morajo biti implementirani v nacionalno pravo. 

SVZ 9/3 »vojaški letalski organ« - Med izrazi je z veliko začetnico, je to ime? Se sprejme. 
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Fizična 
oseba 1 

10 1. Kako bo ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, zagotovilo potrebno 
strokovnost za policijsko letalstvo, če tega ni v stanju za civilno letalstvo 
zagotoviti niti resorno ministrstvo?  
2. Ali drugi odstavek pomeni, da bodo agenciji plačevali za storitve? 
3. Tudi obrazložitev člena tega ne pojasni. Splošno sodelovanje organov je 
že urejeno v ZDU (59. člen). 
 

Naloge agencije v zvezi s policijskim letalstvom se bodo financirale iz proračuna 
RS (glej vladno gradivo).  

Fizična 
oseba 1 

11 Iz obrazložitev izhaja, da bi bil zrakoplov kmetijskega inšpektorata državni 
zrakoplov, kar pa po Čikaški konvenciji ni, ker tak zrakoplov po nobenih 
predpisih ne spada med vojaške, policijske ali carinske zrakoplove. Še več, 
take aktivnosti štejejo med specializirane operacije (Glejte Uredbo Komisije 
965/2012). Glede kmetijske inšpekcije bi sicer lahko šlo tudi za 
nekomercialne specializirane operacije. 
 

Pripomba se ne upošteva, saj ne upošteva prava EU (določbe 2018/1139/EU – 2. 
člen glede dejavnosti ali storitev, ki se izvajajo v javnem interesu). 

SVZ 11 V zvezi z 11. členom predloga zakona, ki določa, da lahko vlada na predlog 
pristojnega organa uredi izvajanje državnih aktivnosti v letalstvu, ki niso 
urejene s tem zakonom, menimo, da takšen odstop od pravil, določenih v 
zakonu, ni dopusten. Iz obrazložitve izhaja, da gre za urejanje posameznih 
državnih aktivnosti, ki jih zakon ne ureja, ter so postavljena pravila zanje 
preveč omejujoča in obremenjujoča, kar pa ne more biti argument za 
prenos urejanja področja na izvršilno vejo oblasti. V zakonu morajo biti 
jasno izraženi ali iz njega nedvoumno razvidni namen zakonodajalca in 
vrednostna merila za izvrševanje zakona. Golo oziroma bianco pooblastilo 
izvršilni veji oblasti (tj. pooblastilo, ki ni dopolnjeno z vsebinskimi kriteriji) 
pomeni opustitev obveznega pravnega urejanja s strani zakonodajalca, ki 
ni v skladu z ustavnim redom. 

Pripomba se jemlje na znanje. S predlagano določbo se gre naproti tistim 
orgnaom in nosilecem javnih pooblastil, ki nameravajo izvajati (državne) aktivnosti 
v letalstvu. Predlagane uredbe se ne razume kot bianco pooblastilo.  
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Informacijski 
pooblaščene
c 

11 Glede na predlog ZLet-1 naj bi se 11. člen glasil: 
 
»11. člen 
(urejanje drugih državnih aktivnosti) 
Vlada lahko, na predlog pristojnega organa, izda predpis, s katerim uredi 
izvajanje državnih aktivnosti 
v letalstvu, ki niso urejene s tem zakonom. Organ, ki je predlagatelj predpisa, 
je organ, pristojen za 
nadzor nad izvajanjem zadevne državne aktivnosti.« 
Glede na zelo široko in splošno pooblastilo Vladi RS za urejanje in 
izvajanje državnih aktivnosti v letalstvu, ki niso urejene s predlogom ZLet-1 
IP predlagatelja opozarja, da terja morebitno zbiranje osebnih podatkov s 
sistemi, ki so nameščeni na brezpilotnike (npr. naprave za merjenje hitrosti, 
ANPR, biometrijski ukrepi, naprave za fotografiranje, snemanje in 
videonadzor ipd.) podlago v zakonu in ne zgolj v predpisih, ki jih sprejme 
Vlada RS. Če bi namreč uporabo brezpilotnikov na določenem področju po 
tem členu predpisovala Vlada RS (npr. za izvajanje inšpekcijskega nadzora 
ali na drugih področjih), to ne bi bilo v skladu z Ustavo RS, saj podzakonski 
predpisi za urejanje morebitnih tovrstnih zbiranj osebnih podatkov ne 
zadoščajo.  
 
K obrazložitvi:  
V obrazložitvi k temu členu pa je navedeno, da naj bi ZLet-1 celovito urejal 
vse letalstvo v Republiki Sloveniji – civilno, vojaško in policijsko letalstvo, 
torej tudi državne aktivnosti. Nadalje iz obrazložitve izhaja, da se s tem 
lahko razume, da predlog ZLet-1 ureja tudi izvajanje državnih aktivnosti, ki 
niso le aktivnosti policije ali vojske, temveč tudi mnoge druge, ki jih izvajajo 
drugi organi oziroma subjekti, ki so nosilci javnih pooblastil, kot so določena 
z zakonom. Z razvojem novih tehnologij, postopkov in praks v družbi se pri 
izvajanju javnih pooblastil pojavljajo potrebe organov in subjektov, ki 
presegajo trenutno zakonsko urejanje, ne samo na področju letalstva, 
temveč tudi na drugih področjih. Pojasnjeno je še, da tako lahko te nove 
potrebe (npr. izvajanje inšpekcijskega nadzora (npr. na področju kmetijstva 
ali energetike) ali izvajanje aktivnosti, ki so v javnem interesu, s sistemi 
brezpilotnih zrakoplovov) potrebujejo posebne ureditve za izvajanje teh, 
državnih aktivnosti v letalstvu, saj splošna pravila za civilno letalstvo, kot jih 
določa ta zakon, predpisi EU ali pa opisujejo mednarodni standardi, 
priporočene prakse in navodila ICAO, niso primerna, ker so preveč 
omejujoča ali obremenjujoča. Zato naj bi predlog ZLet-1 določil, da lahko 
vlada, na predlog pristojnega organa, izda predpis, s katerim uredi izvajanje 
državnih aktivnosti v letalstvu, ki niso urejene s tem zakonom. IP opozarja, 
da to ne more vključevati tudi urejanja zbiranja in obdelave osebnih 
podatkov zgolj na podlagi takega podzakonskega predpisa, če takšno 

Sprejemamo stališče Informacijskega pooblaščenca, da lahko le zakon določi 
zbiranje in obdelavo osebnih podatkov.  
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zbiranje in obdelava nista ustrezno urejena na ravni zakona, in ne zgolj z 
vsebinsko odprto normo 11. člena predloga ZLet-1, ki ne vsebuje 
opredelitev namena obdelave in nabora osebnih podatkov. 

SVZ 11 Menimo, da takšen  odstop od pravil, določenih v zakonu, ni dopusten. Iz 
obrazložitve lahko razberemo, da gre za urejanje posameznih državnih 
aktivnosti, ki jih zakon ne ureja (poleg tega državne aktivnosti niso nikjer 
opredeljene!), in so postavljena pravila zanje preveč omejujoča in 
obremenjujoča. To ne more biti argument za prenos urejanja področja na 
izvršilno vejo oblasti, še manj, če ob tem ni določenih nobenih kriterijev ali 
pogojev. 
 
 
»državnih aktivnosti« - Kje so te opredeljene? 

Državna aktivnost je opredeljena v (novem) členu glede uporabe zakona:  
 
»Državni zrakoplovi iz prejšnjega odstavka se uporabljajo za vojaške, policijske, 
carinske in druge podobne aktivnosti, kar so državne aktivnosti, ali podobne 
dejavnosti ali storitve, ki se v javnem interesu izvajajo s strani ali v imenu organa z 
javnimi pooblastili, vsi drugi zrakoplovi pa so civilni. Državna aktivnost se presoja 
glede na namen leta.« 
 

Fizična 
oseba 1 

12 1. Ne glede na to, da je tudi v ZLet podobna določba (pa tudi v Čikaški 
konvenciji), bi veljalo ta člen izčistiti v primerjavi s prvim členom. 
2. Tretji odstavek: Čikaška konvencija v 3. členu določa:"Aircraft used in 
military, customs and police services shall be deemed to be state aircraft.". 
(Delovni prevod: Za državne zrakoplove se štejejo zrakoplovi, ki se 
uporabljajo v vojaških, carinskih in policijskih službah.). Čemu je to treba 
spreminjati? 

Pripomba se ne upošteva, saj ne upošteva prava EU (določbe 2018/1139/EU – 2. 
člen glede dejavnosti ali storitev, ki se izvajajo v javnem interesu). 

SVZ 12 Običajno je uporaba zakona določena v prvih členih zakona, morda bi bilo 
bolje umestiti takoj za 1. členom. 

Se upošteva. 

SVZ 12/1 »slovenske« - Ta ni opredeljen.  Se upošteva. 
MORS 12/1 Izraz slovenski zrakoplov ni definiran. Se delno upošteva, namesto slovenski zrakoplov se določi zrakoplov, vpisan v 

register zrakoplovov Republike Slovenije. 
Fizična 
oseba 1 

13 1. Na moreta biti pristojna dva organa za isto stvar. 
2. Drugi odstavek: Katera vprašanja glede pravil letenja niso urejena s 
SERA? 
 

Če se komentar nanaša na GAT in OAT, potem govorimo o dveh različnih 
vsebinah in zakon lahko določa različne nivoje urejanja. Tako npr. SERA v 
marsikateri določbi predvideva, da je država članica uredila posamezna pravila 
letenja. 
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MJU 14 Predlagamo razmislek, da, se izjeme v primeru letov z nadzvočno hitrostjo 
določijo že v samem 
Predlogu zakona. 

Se ne upošteva, ker se ne da vnaprej predvideti situacije. Besedilo se korigira 
glede na predlog SVZ. 
 
Odziv MO (št. 007-491/2021-8):  
K 14. členu predloga zakona 
V zvezi s predlogom, da se izjeme v primeru letov z nadzvočno hitrostjo določijo 
že v samem predlogu zakona, pojasnjujemo, da je nemogoče vse konkretne 
primere ravnanja v praksi vnaprej posamično konkretno določiti in urediti, zato se v 
predlogu zakona sledi t. i. abstraktnemu normiranju, kar pomeni, da se abstraktno 
pravilo nanaša na neomejeno število posameznih, konkretnih primerov, ne da bi 
jih posebej kot take tudi urejalo. S tem se pravne subjekte napotuje na 
pričakovano (zahtevano) ravnanje, ne da bi bilo treba take bodoče primere pri tem 
tudi taksativno ali primeroma naštevati. 
 

Fizična 
oseba 1 

14 1. Vlado je treba pooblastiti za izdajo predpisa o izjemah, pri tem pa določiti 
vsebine te ureditve in pogoje za nadzvočno letenje. Npr.: v primeru resne 
grožnje za varnost ljudi in premoženje; neposredne vojne nevarnosti, vojni 
ipd. 
2. Tretji odstavek: Verjetno varstva okolja in prebivalcev? 
 

Se ne upošteva. 

SVZ 14/1 Načeloma torej niso dovoljeni, izjemi sta določeni v drugem in tretjem 
odstavku; ali razumemo pravilno? Če je temu tako, predlagamo popravljeni 
zapis. 

Se upošteva. 
 

MORS 14/2 namesto »interese« navesti »potrebe« Se upošteva. 
KZPS 14/2 V drugem odstavku predlagamo, da se za besedilom »Vlada odloči o izjemi 

glede letov« doda besedilo: »operativnega zračnega prometa«. Dopolnitev 
pojma »leti z nadzvočno hitrostjo« vojaških zrakoplovov na način, da so 
definirani kot OAT, je predlagana zato, ker je v marsikateri državi 
pospeševanje na nadzvočno hitrost določeno kot OAT del letalske operacije 
in hkrati zato, ker 276. člen, ki določa ukrepe in načela prestrezanja 
»zrakoplova«, v 4. odstavku dopušča, da prestreznik leti s hitrostjo, večjo od 
hitrosti zvoka, in sicer brez omejitve glede na višino leta. Vsebina določb 276. 
člen po tehnološkem pomenu sicer presega določbe SERA.11015, jih ne 
vključuje in se nanje ne sklicuje, pač pa določa dodatne aktivnosti, ki v SERA 
niso določeni, kar aktivnosti tega člena uvršča med OAT letalske operacije. 
To pomeni, da je nadzvočni let vojaškega letalnika OAT, v skladu s čimer 
predlagamo predmetno dopolnitev. 
 
 

Se ne upošteva. Glej SERA 14025 in 8015 (supersonic, transonic). 
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Fizična 
oseba 1 

15 1. Člen ne ustreza potrebam Republike Slovenije. Gre za podjetja, ki imajo 
lokacijski monopol, zato je potrebno dejavnost obratovanja letališč ustrezno 
urediti, vključno z razvojem infrastrukture. Sicer se bo povsod ponavljal 
"Maribor" in izsiljevanje "Ljubljane". 
2. Prvi odstavek: Brez "lahko". 
3. Drugi odstavek: Kaj bi naj bilo to?? 
4. Tretji odstavek: Brez veze. Obratovanje letališč mora biti v javnem interesu 
in ne more biti odvisno od vsakokratnih ekonomskih interesov obratovalca. 
To vprašanje je tudi sicer treba ustrezno urediti v nadaljevanju zakona. 
 

Člen se je reorganiziral, določbe tretjega do petega odstavka se brišejo. Glej 
obrazložitve. 
 

SVZ 15/1 »lahko« - Verjetno so to dokumenti, ki so nujni in niso opcijski? Potem naj 
se črta beseda »lahko«. 
 
»vlade« - Okrajšano v 11. členu, kjer se prvič uporabi; 
 

Člen se je reorganiziral, določbe tretjega do petega odstavka se brišejo. Glej 
obrazložitve. 
 

Fraport 15/2 Kaj je namen drugega odstavka tega člena? Prosimo za podrobno 
obrazložitev. 
 

Glej obrazložitev k temu členu: Določene zahteve, ki se uvajajo s predpisi EU ter 
mednarodni standardi, priporočenimi praksami in navodili ICAO, potrebujejo za 
implementacijo odločitve in njihov zapis v obliki programskih dokumentov.  
Take odločitve morajo biti skladne z veljavnim nacionalnim programom razvoja 
civilnega letalstva ter veljavnimi s predpisi EU, tem zakonom in na njegovi podlagi 
izdanimi predpisi ter drugimi predpisi in pravnimi akti, ki veljajo oziroma se 
uporabljajo v Republiki Sloveniji na področju civilnega letalstva. Ker pa je 
implementacija zahtev EU in mednarodnih standardov ICAO velikokrat pogojena s 
sodelovanjem več različnih deležnikov, so potrebni okvirni načrti oziroma politike 
(usmeritve), s katerimi se določi obseg implementacije, relevantne deležnike, 
potrebna dejanja za doseganje skladnosti oz. potrebne aktivnosti, porazdelitev 
aktivnosti med deležniki, časovnice ter druge potrebne vsebine. Ker ima 
ministrstvo po tem zakonu pristojnost, da ureja in nadzoruje civilno letalstvo, se 
določi, da minister, pristojen za promet (v nadaljnjem besedilu: minister) izda 
izvedbene načrte oziroma politike, na predlog agencije, po posvetovanju z 
relevantnimi deležniki. Take akte predlaga agencija, kar izhaja iz njenih pristojnosti 
in obveznosti po tem zakonu. 

Fraport 15/3 Tretji odstavek člena opredeljuje »program razvoja letališča«. Ker zakon ne 
vsebuje definicije sprašujemo, ali je s tem mišljen tako imenovani Master 
plan. Ta termin je mednarodno uveljavljen in ga je v preteklosti uporabljalo 
tako letališče, kot ministrstvo in Evropska unija. V kolikor je mišljeno, da gre 
za Master plan, potem to pozdravljamo kot velik korak naprej in 
predlagamo, da se med definicije vključi opredelitev, da program razvoja 
letališča pomeni Master plan. 
 

Člen se je reorganiziral, določbe tretjega do petega odstavka se brišejo. Glej 
obrazložitve. 
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SVZ 15/3 »lahko« - Opcijsko? Ali je to obveznost? Člen se je reorganiziral, določbe tretjega do petega odstavka se brišejo. Glej 
obrazložitve. 
 

MJU 15/5 Prosimo za dodatno pojasnilo, ali lahko lokalna skupnost sama izdela 
program razvoja letališča, ki je v javnem interesu samoupravne lokalne 
skupnosti, brez soglasja oziroma potrditve pristojnega ministra? 

Člen se je reorganiziral, določbe tretjega do petega odstavka se brišejo. Glej 
obrazložitve. 
 

Fraport 15/4 Močno nasprotujemo tekstu 4. odstavka člena, ki opredeljuje, da program 
letališča za mednarodni promet izdela Republika Slovenija. Navedeno 
pooblastilo močno posega v gospodarsko svobodo in v zasebno lastnino – 
obe kategoriji sta zagotovljeni z Ustavo RS. Upravljalec osrednjega 
letališča je subjekt zasebnega prava, ki deluje v tržnih pogojih. Državna 
opredelitev razvoja letališča bi onemogočila prosto poslovanje in razvojne 
plane zasebnega lastnika. Sedanja dikcija je lahko sprejemljiva le v kolikor 
bi bila letališča oddana v koncesijo. Za letališča, ki ne delujejo v pogojih 
koncesije pa predstavljajo nedvomno omejitev in velik poseg v 
zagotavljanje koncepta zasebne lastnine in gospodarske pobude. Prav tako 
je predlog v čistem nasprotju s pogodbo o prodaji lastniškega deleža 
nemškemu lastniku Fraporta Slovenija in odpira možnosti za odškodninske 
zahtevke lastniku obratovalca letališča. Z vidika pravne varnosti in 
spoštovanja ustavnih načel o prosti gospodarski pobudi in varovanju 
zasebne lastnine predlagamo, da se ta odstavek ali črta ali pa se opredeli 
njegova veljava izključno za letališča, ki delujejo v pogojih koncesije oz. kjer 
je upravljalec letališča državno podjetje. 
 

Člen se je reorganiziral, določbe tretjega do petega odstavka se brišejo. Glej 
obrazložitve. 
 

SVZ 15/4 »lahko« - Na tem mestu pa je potem smiselno opcijsko; prosim preverite. Člen se je reorganiziral, določbe tretjega do petega odstavka se brišejo. Glej 
obrazložitve. 
 

SVZ 15/5 »lahko« - Enako kot v 15/4, je na tem mestu ok opcijsko? Člen se je reorganiziral, določbe tretjega do petega odstavka se brišejo. Glej 
obrazložitve. 

Fizična 
oseba 1 

16 1. Preveriti, če ni že dovolj 7. člen Uredbe EU 2018/1139 z nekaj 
postopkovnimi določbami ali pooblastilom vladi o imenovanju in sestavi? 
2. Člen je treba temeljito izčistiti v primerjavi z ureditvijo EU (Glejte npr. 
ADR.OR.D.027 Uredbe EU 139/2014 in s tem povezane AMC/GM.). 
 

Se ne upošteva. Gre za implementacijo Priloge 19 k Čikaški konvencije in 7. člena 
osnovne uredbe. 
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MOP 16 (2) Vlada na predlog ministra sprejme 
Državni program varnosti v letalstvu z 
namenom doseganja sprejemljive 
ravni tveganja v letalstvu, skladno z 
mednarodnimi standardi, 
priporočenimi praksami in navodili 
Mednarodne organizacije civilnega 
letalstva (v nadaljnjem besedilu: ICAO) 
in predpisi Evropske unije. Odobrene 
organizacije za usposabljanje, 
operatorji, certificirani aerodromi, 
izvajalec storitev ATM/ANS, 
organizacije za vodenje stalne 
plovnosti, vzdrževalne organizacije, 
projektivne organizacije (v nadaljnjem 
besedilu: izvajalec storitev) so 
odgovorni za varno izvajanje letalskih 
dejavnosti, odobrene organizacije za 
vzdrževanje, projektivne organizacije, 
proizvodne organizacije, organizacije 
meteorološke službe (MET) in druge 
organizacije pa, kadar to zahtevajo 
mednarodni standardi, priporočene 
prakse in navodila ICAO ali predpisi 
Evropske unije. 

Menimo, da predlagana vsebina 
ni v celoti skladna z EU predpisi 
in ICAO standardi, navodili, 
priporočili. Tretji odstavek 16. 
člena opredeljuje, da morajo vse 
organizacije iz (2) odstavka 
(»Odobrene organizacije za 
usposabljanje, operatorji, 
certificirani aerodromi, izvajalec 
storitev ATM/ANS, organizacije 
za vodenje stalne plovnosti«) 
vzpostaviti sistem upravljanja 
varnosti (Safety Management 
System – SMS), kar za 
meteorološke službe (del 
izvajalcev ATM/ANS) ni skladno z 
ICAO Prilogo 3 - Meteorološke 
službe za mednarodno zračno 
navigacijo, ICAO Prilogo 19 - 
Upravljanje varnosti ter 
Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 
2017/373 z dne 1. marca 2017 o 
skupnih zahtevah za izvajalce 
storitev upravljanja zračnega 
prometa/izvajanja navigacijskih 
služb zračnega prometa in drugih 
funkcij omrežja za upravljanje 
zračnega prometa ter njihov 
nadzor. Nobeden od navedenih 
predpisov ne zahteva 
vzpostavitve sistema upravljanja 
varnosti za meteorološke službe, 
zato predlog zakona v tem delu 
nalaga izvajalcem dodatne 
organizacijske, kadrovske in 
finančne obveznosti, ki jih ni 
možno upravičiti, niso 
mednarodno zahtevane in tudi 
nimajo pravne podlage.  
S predlogom tudi ohranjamo in 
dopuščamo možnost, da se v 
primeru sprememb mednarodnih 
predpisov, standardov ali 

Se upošteva. Člen se nadalje optimizira. 
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priporočil tudi za meteorološke 
službe uvede sistem upravljanja 
varnosti. 

Fizična 
oseba 2 

16/3  » postopki«  Tipkarska napaka  Se upošteva. 

Fizična 
oseba 1 

17 1. Kaj pa EU? Člen je treba v celoti uskladiti s pravnim redom EU.  
2. Pristojnosti glede izdajanja predpisov v RS so jasne. S tem je treba 
uskladiti tudi pristojnosti posameznih organov. Agencija ne more izdajati 
predpisov, ki so v pristojnosti vlade in ministrstva. Agencija lahko pripravlja 
predloge. 
 

 

SVZ 17/1 »v obsegu, kolikor je to ustrezno« - Kaj pa to pomeni? Se upošteva in se črta. 
SVZ 17/2 To določita že vlada ali minister v prvem odstavku, zato je določba glede na 

prvi in tretji odstavek nesmiselna; prav tako agencija ne izdaja predpise, 
pač pa splošne akte. 

Se upošteva in se črta. 

SVZ 17/3 »predpise« - Splošne akte; (agencija je nosilec javnega pooblastila, splošni 
akti imajo naravo predpisa). 
 
Dodatno z rumeno označeno besedilo »v obsegu, kolikor je to ustrezno za 
civilno letalstvo v Republiki Sloveniji« 

Se upošteva. 
Se upošteva in se črta. 

KZPS 17/4 V četrtem odstavku tega člena, v luči poenotene rabe terminologije, 
predlagamo uporabo besede »standardov« namesto »zahtev«. 

Se upošteva. 

Fizična 
oseba 1 

18 Neprimerna dikcija. Ustrezneje bi bilo:  
"(1) Kadar letalski predpisi EU določajo, da države članice uredijo določeno 
vsebino, potem je: 
1. vlada pristojna za: *** 
2. ministrstvo pristojno za: ***. 
(2) Kadar letalski predpisi EU določajo, da pristojni organ države članice 
uredi določeno vsebino, potem je za urejanje te vsebine pristojna 
agencija.". 
 

Se ne upošteva, pripomba ni jasna.  
Določitev pristojnega organa za izvajanej predpisov EU ni tako enostavna. 

Fraport 18 Predlagamo, da se namesto termina »sprejemljivi načini izpolnjevanja« 
uporabi že uveljavljani termin »sprejemljivi načini skladnosti«. 

Se ne upošteva, uporabi se slovenski izraz iz prava EU (osnovna uredba, člen 76) 
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KZPS 18 Predmetni člen določa, da minister izda predpis, s katerim določi tudi 
uporabo smernic (poleg certifikacijskih specifikacij in drugih podrobnih 
specifikacij ter sprejemljivih načinov skladnosti), ki jih izda EASA za uporabo 
predpisov EU. Smernice predstavljajo t.i. Guidance material, ki predstavlja 
»soft law«, zaradi česar je formalno nepravilno dvigovati smernice na 
zakonsko raven, kamor po definiciji ne spada. Dvigovanje smernic na raven 
zakonske materije je nesmiselno tudi z uporabniškega zornega kota, saj le-
te pogostokrat na poenostavljen način opisujejo pomen zahteve ali 
sprejemljivega načina skladnosti, na splošno opisujejo enostavne primere 
realizacije pričakovanega v praksi, prepisujejo vsebino, ki se v ICAO SARPS 
pojavlja v kategoriji »Note« in podobno. V posledici vključenosti smernic na 
zakonsko raven se tako v prakso lahko implementirajo nerazvite in 
nepopolne rešitve, zato predlagamo izključitev smernic iz predmetne 
določbe. 
 
Nadalje člen omenja izdajo predpisa, s katerim med drugim določi tudi 
uporabo sprejemljivih načinov izpolnjevanja. Upoštevajoč celoto člena, se 
besedna zveza »sprejemljivih načinov izpolnjevanja« nanaša na angleški 
original »Acceptable Means of Compliance«. Glede na dejstvo, da slovenska 
ustreznica za »Compliance« ni »izpolnjevanje« pač pa »skladnost« 
predlagamo, da se beseda »izpolnjevanja« nadomesti z besedo 
»skladnosti«. 
 
Prav tako predlagamo, da se v začetku predmetne določbe beseda 
»uporaba« nadomesti z besedama: »način uporabe«.  
 

Zakon podaja zgolj podaja zakonsko podlago za sprejem predpisa, ki bo določil 
status AMCjev, GMjev itd.Glej še 76. člen osnovne uredbe. 

Fizična 
oseba 1 

19 1. Izjem od zakona ne more biti. 
2. Lahko je določen način izvajanja zakona ali uresničevanja pravic in 
obveznosti iz tega zakona. 
 

Dopolnjena obrazložitev, ki utemeljuje pomisleke. Primerjalno podoben 
mehanizem kot je v pravu EU (določbe o prožnosti). 
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SVZ 19 Sporen je tudi 19. člen (podobno še 262. člen iz tretjega dela vojaškega 
letalstva), ki ureja odobritve izjem od uporabe zakona, in sicer določa, da 
lahko minister ali agencija v okviru svojih pristojnosti, določenih s 
predpisom, odobrita izjeme od uporabe določb tega zakona ali na njegovi 
podlagi izdanega podzakonskega predpisa, ter da se izjeme lahko odobrijo 
v primerih nujnih nepredvidenih okoliščin, nujnih operativnih razmer ali 
operativnih potreb, pod pogojem, da ne vplivajo na varnost zračnega 
prometa in so časovno omejene. Iz obrazložitve sicer izhaja, da bi se s tem 
zagotavljala prožnost pri soočanju s posebnimi okoliščinami, vendar je 
takšno določanje izjem od katerekoli določbe zakona brez dovolj določne 
vsebinske podlage v zakonu  preširoko, prav tako pa je s hierarhično nižjimi 
akti nedopustno poseči v zakonsko ureditev.  
 
To bi pomenilo, da se s podzakonskimi (hierarhično nižjimi) akti lahko 
določi drugače, kot to določa zakon.  
 
Iz obr. sicer izhaja, da bi se s tem zagotavljala prožnost pri soočanju s 
posebnimi okoliščinami, vendar menimo, da bo s tem presežen zakonski 
okvir.  
 
Določba je preohlapna, saj dopušča odobritev izjeme od katerekoli določbe 
tega zakona, kar je v nasprotju z načelom zakonitosti. 
 

Dopolnjena obrazložitev, ki utemeljuje pomisleke iz mnenja SVZ. Primerjalno 
podoben mehanizem, kot je v pravu EU (določbe o prožnosti). Ne razume se, da 
gre za kršitev načela zakonitosti, saj bo še vedno izdan konkretni upravni akt, 95 
s katerim se odobri izjema. 
 

Fraport 19 Predlagamo, da se namesto termina »ublažitveni ukrepi« uporabi že 
uveljavljen termin »ukrepi za zmanjšanje tveganja 

Se upošteva. 

SVZ 19/1 »v okviru svojih pristojnosti« - Kaj to sploh pomeni? Popravek zapisa glede pristojnosti iz razloga kdaj odobritev izjeme izvede 
ministrstvo in kdaj agencija. 

KZPS 19/3 Predlagano besedilo prvega stavka tretjega odstavka člena zahteva 
ublažitvene ukrepe, če so potrebni, ne določa pa kriterijev, ki vplivajo na 
potrebnost ukrepanja. Potrebnost ukrepanja je potrebna vsakič in vsakomur, 
ki spreminja stanje varnosti – slednje je temeljni princip upravljanja in 
zagotavljanja varnosti. V tem smislu predlagamo dopolnitev prvega stavka 
tretjega odstavka člena, tako, da se le-ta glasi: »Če se postopek začne na 
predlog stranke, stranka vlogi za odobritev izjeme priloži oceno tveganja, ki 
vključuje ublažitvene ukrepe, če so potrebni glede na določbe prvega 
odstavka 16. člena tega zakona.«  
 
Nadalje želimo opozoriti, da bi bilo z vidika pravne varnosti smiselno izjeme, 
ki so odobrene na podlagi predmetne te določbe, objaviti v Uradnem listu 
RS.  
 

Se ne upošteva, ker je določba namenjena odločanju v konkretnih upravnih 
postopkih o konkretni situaciji zaradi konkretne okoliščine. Aspekt varnosti je 
vključen v postopek odobritve izjeme (2. odstavek tega člena). 
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MP 19 19. člen predloga zakona, ki določa odobritev izjem od tega zakona, je po 
naši oceni nejasen, saj dopušča derogiranje zakonskih določb, pri čemer so 
sicer predvidene določene varovalke glede tega, kdaj izjeme pridejo v poštev 
(nujne nepredvidene okoliščine, nujne operativne razmere ali operativne 
potrebe, odsotnost vpliva na varnost zračnega prometa, časovna 
omejenost), ni pa določeno, za kakšne izjeme lahko gre (niti primeroma ne). 
Dodatno nejasnost vnaša določba prvega odstavka 19. člena predloga 
zakona, ki izjeme dopušča tako ministru kot tudi agenciji, in sicer »v okviru 
njune pristojnosti«, čeprav so izjeme predvidene izven okvira, ki ga določa 
predlog zakona. 
Določba je po naši oceni nejasna in posledično v nasprotju s načelom pravne 
države iz 2. člena Ustave, zato predlagamo, da se ustrezno dopolni. 
 

Pripomba se upošteva z dopolnitvijo obrazložitve. 

MJU 20 Vsebina navedenih določb je nejasna, zato predlagamo njuno jasno in 
določno opredelitev. 

Se ne sprejme, gre za določitev pristojnosti agenciji v zvezi z mehanizmom iz 
prava EU. Glej strinjanje SVZ. 

Fizična 
oseba 1 

20 Ne ustreza dikciji predpisov EU. Treba slediti "država članica" in "pristojni 
organ".   
 

Se ne sprejme, gre za določitev pristojnosti agenciji v zvezi z mehanizmom iz 
prava EU. Glej strinjanje SVZ. 

KZPS 20 Predmetna določba predvideva, da Agencija v skladu s predpisi Evropske 
unije v nujnih nepredvidenih okoliščinah, časovno omejenih operativnih 
razmerah ali operativnih potrebah odobri izjeme od izpolnjevanja zahtev 
predpisov Evropske unije in o tem obvesti ministrstvo. Opozarjamo na 
vprašanje potrebnosti takšne določbe, upoštevajoč določbe o prožnosti (t.i. 
»flexibility provisions«) 71. člena Uredbe (EU) 2018/1139 o skupnih pravilih 
na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za 
varnost v letalstvu, s katerimi določbe predlaganega 20. člena niso povsem 
skladne. 
 

Se ne sprejme, gre za določitev pristojnosti agenciji v zvezi z mehanizmom iz 
prava EU. Glej strinjanje SVZ. 

SVZ 20 To izhaja iz osnovne uredbe 2018/1139; gl. obr. potem je določba smiselna; Potrditev predloga. 
MJU 21 Vsebina navedenih določb je nejasna, zato predlagamo njuno jasno in 

določno opredelitev. 
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Letalska 
zveza 
Slovenije 

21 Pooblastilu ministru, da s pravilnikom 
uredi posamezna vprašanja glede 
letalnih naprav je podano v naslednjih 
členih: 
- 21. čl. določa, da Minister lahko 
odloči o izjemi od uporabe določb iz 
naslednjih poglavij tega zakona: 
plovnost zrakoplovov, certificirano in 
drugo strokovno osebje, zračni 
prevozi, letalske operacije in drugo, ki 
za naše delovanje ni pomembno. 
- 136. in 137. člen glede dovoljenja za 
obratovanje vzletišča in vpisnika 
vzletišč (110. točka 3. člena definira, 
kaj je vzletišče: določena kopenska ali 
vodna površina, namenjena za 
pristajanje in vzletanje določenih vrst 
in kategorij zrakoplovov). 
 

Kaj pa vsa druga področja, ki 
jih je potrebno urediti, če 
želimo zagotoviti varno letenje 
letalnih naprav in nenazadnje 
zračnega prometa. Seveda ima 
CAA določena pooblastila za 
urejanje (npr. programi 
usposabljanja…), vendar teh ne 
moremo šteti za normativno 
urejanje področja temveč 
predvsem izvedbeno.  
 
Če bodo vsa področja, za katera 
ureditev je pristojen minister, 
urejena s pravilniki, ne bo 
mogoče določati kazenskih 
sankcij. Ta se lahko določajo le z 
zakonom ali uredbo. Nekatere 
kazenske določbe bo sicer 
mogoče uporabljati neposredno iz 
zakona. Za vse vsebine, ki bodo 
urejene s podzakonskimi 
predpisi, pa to ne bo mogoče, saj 
se kazenske določbe zakona ne 
bodo nanašale nanje.  
 
Glede na navedeno, menimo, da 
bi bilo primerneje, da se v 
spremenjenem 21. čl. določi, da 
se določena vprašanja (našteta in 
še katera, ki smo jih urejali z 
delovnim gradivom uredbe o 
prostem letenju), uredi z uredbo 
vlade 
 

Pripomba ni jasna. Zakon podaja pristojnost izdaje podzakonskih aktov ministru, 
kdar to izhaja iz vsebine predpisa.  

Fizična 
oseba 1 

21 Samo iz pristojnosti RS in izjemah po predpisih EU. 
 
 

Pripomba ni jasna. 
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SVZ 21/1 »za specifične zrakoplove« - Glede na naslov člena smiselno dodati? 
Naslov člena naj odraža vsebino določb. 
 
 
»iz naslednjih poglavij« - konkretizirati poglavja  

Se upošteva. 

SVZ 21/2 »objekte, namenjene premikanju v zraku« - Je s tem mišljena specifična 
dejavnost glede na naslov? Uskladite. 

Da. 

Fizična 
oseba 1 

22 1. Katero snemanje je upravičeno in katero je neupravičeno? Namesto 
"javne objave" se verjetno uporablja "razširjanje". 
2. Ureditev je sicer potrebna, vendar ta dikcija ni ustrezna. 

Izhaja iz obrazložitev. 

KZPS 22 Prvi odstavek predmetnega člena prepoveduje neupravičeno snemanje in 
javno objavo glasovne komunikacije, ki se uporablja v zračnem prometu, 
komunikacije v ozadju in zapisov zvočnega okolja, pri čemer pa ne določa, 
kaj šteje kot neupravičeno snemanje. Kot izhaja iz obrazložitve 
predlaganega člena, kaj šteje za neupravičeno snemanje ali objavo 
komunikacije v zračnem prometu oz. uporabo radijskih frekvenc, ki so 
namenjene komunikaciji v letalstvu, ne določa niti ZEkom-1 oz. kak drug 
predpis; nasprotno, v obrazložitvi je navedeno, da dogodki snemanja in javne 
objave glasovne komunikacije v letalstvu (med osebjem izvajalca 
navigacijskih služb zračnega prometa, piloti in osebjem, ki dela na letališču) 
niso v neskladju z določbami ZEKom-1. 
  
Glede na navedeno menimo, da je potrebno v predlogu ZLet prvenstveno 
določiti, kaj sploh šteje za neupravičeno snemanje in javno objavo 
komunikacije v letalstvu, kaj je torej tisto, kar ni dovoljeno in kar zakon določa 
kot prekršek. Navedeno se nakazuje iz obrazložitve predloga zakona, vendar 
je slednje potrebno jasno prenesti tudi v samo določbo zakona.    
 

Se delno upošteva.  
Pravo EU (kot izhaja iz prenovljene in razširjene obrazložitve člena) podaja zahteve, 
ki nalagajo obveznosti, na podlagi katerih je snemanje oz. zapisovanje komunikacije 
upravičeno. V zakonu ni potrebno in tudi mogoče ponavljati zahteve predpisov EU, 
zato določba (še vedno) referira le na neupravičeno snemanje komunikacije. S 
ponavljanjem upravičenih situacij in okoliščin bi se določba zakona preobremenila 
s ponavljanjem podrobnih zahtev prava EU, česar ni mogoče storiti v zakonu.   
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MP 22 Glede predlagane prepovedi neupravičenega snemanja in javne objave ter 
s tem povezanih določenih prekrškov ugotavljamo, da predlagano besedilo 
obravnava oziroma prepoveduje snemanje in objavo »glasovne 
komunikacije, ki se uporablja v zračnem prometu, komunikacije v ozadju in 
zapisov zvočnega okolja«. Ta je zadosti določno opredeljena, da ne gre za 
identiteto opisa predlaganega prekrška in kaznivega dejanja neupravičenega 
prisluškovanja in zvočnega snemanja po 137. členu Kazenskega zakonika 
(v nadaljevanju: KZ-1), ki v poglavju kaznivih dejanj zoper človekove pravice 
in svoboščine določa kaznivo dejanje v zvezi s »pogovori in izjavami «, kar 
bi kazalo jasneje opredeliti v obrazložitvi predlaganega člena. Vendarle pa 
se nam postavlja vprašanje, ali je prepoved zadosti ozko zamejena, ali je 
npr. res namen zajeti vso glasovno komunikacijo (npr. navodila glede 
ravnanja v primeru nesreče). 
Z vidika predlagane sankcije za prekršek ugotavljamo, da je za vse kategorije 
storilcev prekrška določena v enaki višini – 1.500 eurov, kar ni v skladu z 
ustavnim načelom sorazmernosti (2. člen v zvezi s tretjim odstavkom 15. 
člena Ustave). 17. člen ZP-1 za različne kategorije storilcev prekrškov določa 
različne razpone glob, pri čemer menimo, da je praktično nemogoče enačiti 
sankcijo za prekršek, ki ga lahko stori multinacionialka (pravna oseba) ali pa 
posameznik (navaden državljan) – glede na drugi in tretji odstavek 22. člena 
bi globo v višini 1.500 eurov dobila tako pravna oseba, kot njena odgovorna 
oseba, pa tudi navaden državljan, če bi izpolnil znake prekrška, zato 
predlagamo, da se višine glob v skladu z ustavnim načelom ustrezno 
prilagodijo glede na kategorijo storilca prekrška. 
 

Potrditev predloga. Ne glede na to je določba v zapisu optimizirana v delu, ko se 
sklicuje na glasovno komunikacijo – sedaj je zapis bolj jasen, za katero glasovno 
komunikacijo gre. Obrazložitve so razširjene s sklici in opisi zahtev EU, ki nalagajo 
obveznosti, na podlagi katerih je snemanje oz. zapisovanje komunikacije 
upravičeno.  
 
 

AERO 4M 23 (1) Osebje, ki dela pri izvajalcu storitev ATM/ANS, certificirano in strokovno 
osebje operatorja, osebje, ki vzdržuje objekte in naprave na javnem  
letališču, potrebno za izvajanje služb iz 118. člena tega zakona, osebje 
izvajalcev letaliških služb iz 118. člena tega zakona ter osebje drugih ........ 
 
Doda naj se  člen (3) Stavka je omejena na 24 ur. 
Naj se odstrani certificirano in strokovno osebje operaterja. Stavko osebja 
letalskega prevoznika ali operaterja je vezana na  Zakon o stavki in na 
kolektivno pogodbo. 
 
Osebje ATM in letališča opravljajo javno službo. Stavka ni naperjena proti 
prevoznikom, ki pa v primeru stavke utrpijo veliko škodo. Dolgotrajna 
stavka lahko pomeni propad prevoznika. Še posebej bomo tu na udari 
Slovenski prevozniki. 

Se upošteva. Gre namreč za osebje »private« prevoznika, katerega med stavko, z 
vidika namena te določbe, Republika Slovenija ne potrebuje za zagotavljanje 
varnosti zračnega prometa v primeru stavke. Osebje, ki mora kljub stavki 
zagotavljati varnost zračnega prometa z vidika namena te določbe, je osebje, ki 
opravlja gospodarsko javno službo in skrbi za varnost zračnega prometa (navig. 
službe), nadalje osebje, ki dela na področju nalog letaliških služb, ki so potrebne 
za varen pristanek, premikanje zrakoplova, vzlet, parkiranje ..., in drugo osebje oz. 
službe na javnem letališču (npr. policija, nujna medicinska pomoč). V ta okvir ne 
sodi prevoznik.  Prevoznik bi lahko sodil v ta okvir, v kolikor bi izvajal javni potniški 
promet, v okviru gospodarske javne službe prevoza potnikov, in bi se želelo 
zagotoviti, da se minimalen obvezen prevoz zagotovi tudi v primeru stavke. 
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Fizična 
oseba 1 

23 1. Prvi odstavek: Potrebna je cela fraza javnega interesa. Določbe 
kolektivne pogodbe, ki so v nasprotju s tem zakonom, bi morale biti nične. 
2. Drugi odstavek: Navedba 12. člena ni ustrezna. 
 

Pripomba se delno upošteva, navezava na 12. člen je pravilna, smo pa 
specificirali. 

SVZ 23/1 »v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter drugimi 
predpisi in pravnimi akti, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki 
Sloveniji na področju civilnega letalstva, letalskimi varnostnimi standardi ter 
dogovorjenimi stavkovnimi pravili« - Ali je sklic na vse našteto res 
potrebno? Ali enako ne izhaja že iz same dolžnosti zagotavljanja varnosti 
zračnega prometa? 
 

Se upošteva. 

Fizična 
oseba 1 

24 Določiti kateri izvajalci dejavnosti so zavezani k poročanju. To se ja ve. 
 

Se ne upošteva. Zakon določi izvajalci storitev. Konkretizacija je odvisna od 
obveznosti po med. pogodbah in se bo odražala v ministrovi določitvi načina 
poročanja. 

Informacijski 
pooblaščene
c 

24 IP zato predlaga, da se bodisi ustrezno določi, da osebni podatki niso 
predmet poročanja na podlagi tega člena, bodisi se uredi nabor osebnih 
podatkov, ki naj bi bili predmet poročanj 
IP opozarja na delno nejasnost glede vsebine podatkov, ki naj bi jih 
izvajalci storitev poročali ministrstvu na podlagi 24. člena predloga ZLet-1. 
Statistični podatki sicer načeloma ne bi smeli vsebovati osebnih podatkov, 
torej podatkov na podlagi katerih so posamezniki določeni ali določljivi, če 
zakon tega ustrezno ne ureja. Vendar pa predlog zakona tega nikjer 
izrecno ne ureja. Tudi razumevanje splošnih pojmov v praksi dokazuje, da 
pojem statistični podatek različne stroke razumejo različno, zato zgolj 
uporaba tega pojma v predlogu ZLet-1 ne zagotavlja sama po sebi, da pri 
tem ne gre in ne bo šlo za obdelavo osebnih podatkov. Navedeni splošni 
člen, ki ne vsebuje nobenega nabora osebnih podatkov, ki naj bi bili 
predmet poročanja, pa ne more predstavljati ustrezne ustavno skladne 
pravne podlage za morebitno obdelavo osebnih podatkov. 

Osebni podatki se v okviru statističnega poročanja ne zbirajo. 
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MP 24 Z vidika kategorij storilcev prekrškov v razmislek predlagamo, da se v 
samostojnem odstavku kot storilca prekrška z ustrezno globo določi tudi 
»posameznika«, saj navadne fizične osebe najbrž tudi lahko izvajajo 
dejavnosti v letalstvu (npr. letijo za lasten užitek) o katerih mora poročati 
Republika Slovenija. 
Sicer pa glede določitve znakov prekrška v četrtem odstavku 24. člena 
predloga zakona menimo, da bi bilo kot prekršek primerno določiti le kršitev 
drugega odstavka, torej, da morajo izvajalci storitev ministrstvu posredovati 
podatke za izvajanje obveznosti iz mednarodnih pogodb, pri čemer bi bilo po 
našem mnenju smotrno določiti katerega podatke ali pa rok za posredovanje 
podatkov. Določitev prekrška kot blanketne norme, ki jo vsebinsko napolni 
navodilo ministra, z vidika načela pravne varnosti, predvidljivosti, ter jasnosti 
in določnosti (lex certa) – kar izvira iz 2. člena Ustave, ni ustrezna, zato 
predlagamo, da se sklic na tretji odstavek 24. člena predloga zakona črta. 
 

Prekrški. 

AERO 4M 25 Minister sklene v skladu s 83.bis členom Čikaške konvencije sporazum z 
drugo državo o prenosu odgovornosti izvajanja nadzora za zrakoplove 
vpisane v Register zrakoplovov Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
register zrakoplovov) oziroma o prevzemu odgovornosti za zrakoplove 
vpisane v tujem registru. 
 
Doda se tekst: 
Glede prenosa nadzora med državami EU se uporablja člen M 1.1. (EU) 
1321/2014. 
Med članicami evropske skupnosti ni potreben dogovor  v skladu z ICAO 
83. bis, ker je zadeva definirana v  1321/2014. 

Se upošteva, glej preoblikovano besedilo. 
 

Fizična 
oseba 1 

26 To je že urejeno s predpisi EU. 
 

Se ne upošteva, gre za urejanje izvajanja prava EU. 

SVZ 26/2 Gre za sodelovanje po 64. členu 2018/1139 Potrditev predloga. 
Fizična 
oseba 1 

27 Ta člen ne vsebuje nobenega načela. 
 

Se upošteva. 

SVZ 27/3 »podrobneje predpiše pogoje in merila« - Če se redni zračni prevoz izvaja 
pod pogoji GJS, potem se uporabi uredba 2008/1008, ki določa splošne 
pogoje in načela; potem vlada le še kaj podrobneje razdela, je ta izvršilna 
klavzula mišljena tako? 

Se upošteva, briše se pravna podlaga za podzakonski akt, vlada bo izdala 
izvedbeni predpis k uredbi EU. 

Fizična 
oseba 1 

28 Zakaj se ne zagotovi izvajanje sodne izvršbe na stvareh dolžnika? 
 
 

Gre za dodaten mehanizem poleg tistih, ki urejajo finančno poslovanje, postopke 
zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje. 
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SVZ 28/1 »lahko« - Ni pa nujno? To lahko vodi do diskrecijskega odločanja in 
posledično do neenakega obravnavanja dveh, ki imata dolg? 
 
Prosimo za pojasnilo. 
 
Iz obr. izhaja, da 2019/317 ni podlaga, na kateri bi izvajalci nav. služb  
lahko izvedli izvršilne ukrepe, zato je treba določiti ustrezno podlago v 
zakonu. V RS ni vzpostavljenega sistema izterjave neplačanih pristojbin. 
 

Gre za upravičenje, ki ga ima izvajalec služb zračnega prometa, podobno kot je po 
ZFPPIPP upnik upravičen vložiti predlog za začetek stečajnega postopka, ni pa 
zavezan. Poleg tega zakon določi okoliščine, ko se zaka storitev ne sme izvesti. 

MORS 28/2 zrakoplove in aktivnosti iz tretjega odstavka 12. člena Se upošteva. 
KZPS 28/2 V drugem odstavku predmetnega člena predlagamo popravek sklica na 12. 

člen, saj je sklicevanje na celotni 12. člen napačno in ni smiselno. Izhajajoč 
iz drugega odstavka 9. člena Uredbe o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o 
določitvi načrta izvedbe in ureditve pristojbin na enotnem evropskem nebu in 
upoštevaje samo obrazložitev predloga 28. člena je predlagatelj zakona 
verjetno želel izjemo v drugem odstavku predmetnega člena vezati samo na 
državne zrakoplove (torej na drugi in tretji odstavek 12. člena, ki govorita o 
državnih zrakoplovih in aktivnostih le-teh), ne pa tudi na slovenske in tuje 
zrakoplove ter letalne naprave in tuje letalne naprave (na katere se prav tako 
nanaša 12. člen). 
 
Prav tako predlagamo, da se presodi, ali je potrebno v izogib podvajanju 
urejanja iste tematike v dveh pravnih aktih in z namenom zagotavljanja 
načela pravne varnosti zagotoviti, da se z uveljavitvijo te določbe preneha 
uporabljati vsebinsko enaka določba v Uredbi o izvajanju izvedbene uredbe 
(EU) o določitvi načrta izvedbe in ureditve pristojbin na enotnem evropskem 
nebu. 
 

Se upošteva. Zakon ne more poseči v izvedbeni predpis k EU predpisu. 

SVZ 28/4 V zakonu je mešano uporabljena beseda »takoj« in »nemudoma«. 
Poenotite. 

Se upošteva in se spremeni na vseh mestih v »takoj«. 
 

SVZ 28/5 Nejasna določba. Če gre za predpis, se objavi v ul. Za kakšen akt torej gre? 
Če gre za predpis, predlagamo: 
 
Minister podrobneje določi način zavrnitve zagotavljanja storitev… 

Se upošteva. 

Fizična 
oseba 1 

29 1. Četrti odstavek: Na kaj se to nanaša? 
2. Peti odstavek: Kaj v zvezi s četrtim odstavkom? 
3. Šesti odstavek: Predpisana globa ni ne učinkovita, ne  sorazmerna in ne 
odvračilna. Ta problem je v celotnem predlogu. 
 

Pripomba ni jasna.  
Določba je vsebinsko spremenjena. 
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KZPS 29  K 29. in z njim povezanemu 304. členu: 
 
V zvezi s predvideno objavo vseh letalskih informacij tudi v slovenskem 
jeziku, kot izhaja iz predlaganega tretjega odstavka 29. člena in kar je novost 
glede na dosedanjo ureditev, KZPS, d. o. o. meni, da glede na splošno 
uporabo angleškega jezika v letalstvu takšna ureditev po eni strani ni 
smiselna in ne bo imela dodane vrednosti, po drugi strani pa bo predstavljala 
dodatne finančne in operativne obremenitve tako za izvajalca letalskih 
informacijskih služb kot tudi ministrstvo in originatorje podatkov za objavo 
letalskih informacij in letalskih kart. Glede slednjih zakon sicer izrecno ne 
določa, da morajo podatke zagotoviti v angleškem in slovenskem jeziku, bi 
bilo pa to, v kolikor bo takšna ureditev obstala, potrebno določiti, sicer se na 
izvajalca letalskih informacijskih služb prenaša prekomerno breme tako v 
organizacijskem in operativnem kot finančnem smislu. Ob tem gre dodati, da 
četudi prehodna določba zakona predvideva, da izdelavo prve slovenske 
jezikovne različice besedil letalskih informacij (konkretno Zbornika letalskih 
informacij) zagotovi ministrstvo, ima KZPS, d. o. o. kot izvajalec letalskih 
informacijskih služb s prenosom te različice v ustrezno aplikacijo in s tem 
samo objavo letalskih informacij v slovenskem jeziku še vedno dodatne 
finančne in operativne obremenitve (KZPS, d. o. o. ocenjuje, da za to 
potrebuje cca enoletno delo enega delavca). 
 
Poleg tega gre v zvezi z objavo letalskih informacij v slovenskem jeziku 
dodatno pričakovati tudi težave v zvezi z zagotavljanjem ustreznega prevoda 
določene letalske terminologije v slovenski jezik, s tem pa tudi možnost 
nekonsistenstnosti različnih jezikovnih (angleške in slovenske) različic 
objavljenih letalskih informacij, kar lahko v končni fazi privede tudi do 
ogrožanja varnosti zračnega prometa.  
 
Vsled zapisanega KZPS, d.o.o. predlaga, da se iz predloga zakona črta 
obveznost objave letalskih informacij v slovenskem jeziku oz. da to velja le 
za obvestila letalcem (t. i. NOTAM obvestila).   
 
V zvezi s četrtim odstavkom 28. člena, ki predvideva, da Agencija objavlja 
letalske informacije in letalske karte, ki niso urejene s predpisi EU, v skladu 
z navodilom, ki ga izda minister, pa KZPS, d. o. o. z namenom, da se vse 
letalske informacije objavljajo na enem mestu in z zagotovljeno kakovostjo 
podatkov, kar vodi v boljše zagotavljanje varnosti zračnega prometa, 
predlaga, da tudi letalske informacije in letalske karte, ki niso urejene s 
predpisi EU, objavlja izvajalec letalskih informacijskih služb, s čimer sicer 
prevzema dodatne obveznosti, vendar zaradi smiselnosti takšne ureditve ter 
v korist uporabnikov letalskih informacij in zagotavljanja varnosti zračnega 
prometa. 

Pripomba glede slovenske različice se ne upošteva. Upošteva pa se pripomba 
glede subjekta, ki objavlja letalke informacije in letalske karte. 
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SVZ 29/2 »originatorji« - Kdo so to? Določa jih pravo EU.Dopolnjena je obrazložitev. 
SVZ 29/3 »Letalske informacije« - Ne pa tudi letalske karte? DA. 
SVZ 29/5 Verjetno ni opcijsko, pač pa minister to uredi za te, ki niso urejene z EU. Se upošteva. 
MP 29 Šesti odstavek 29. člena predloga zakona kot storilca prekrška (kršitev 

drugega odstavka) določa »organ javne uprave«. 
Navedeno kategorijo je potrebno črtati iz besedila predloga zakona, saj 13.a 
člen ZP-2 določa, da Republika Slovenija in samoupravne lokalne skupnosti 
ne odgovarjajo za prekršek, zakon pa lahko določi, da odgovarja za prekršek 
odgovorna oseba v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti. 
Glede na to, da lahko za prekršek odgovarja »odgovorna oseba v državnem 
organu«, predlagamo, da se s predmetno kategorijo storilca prekrška določi 
osmi odstavek 29. člena predloga zakona: 
»(8) Z globo 500 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, 
samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba v državnem organu, ki stori 
prekršek iz šestega odstavka tega člena.«. 
 

Pripomba je bila upoštevana. Določen je tudi prekršek za odgovorno osebo 
državnega organa. 

SVZ 29/8 Napačen sklic. Da. 
Fizična 
oseba 1 

K naslovu 
drugega 
dela: 
 

Ta zakon ureja letalstvo, ne le ta del zakona. 
 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

SVZ 30/1 »sme« - Predlagamo tudi, da se poenoti uporaba sme/lahko.  
»., razen če predpis Evropske unije, ta zakon ali na njegovi podlagi sprejeti 
predpisi ne določajo drugače.« - Ta del je odveč, predlagamo črtanje. 
Registracija je obveznost, če je dopuščena izjema od pravila, pa ta mora 
izhajati tudi iz zakona. 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 
 

Fizična 
oseba 1 

31/3 Tretji odstavek: Kje se evidentirajo? 
 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

SVZ 31/3 »vpiše letalnih naprav in privezanih zrakoplovov« - Če to velja za vse 
letalne naprave in privezane zrakoplove, je drugi del stavka odveč. 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane.briše. 

Fizična 
oseba 2 

31/3  definicija  
Kaj je to »privezan zrakoplov«? Bi kazalo morda pojasniti ta pojem. 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

31/3 ULN izven registra? Ali pa ULN po novem podlega certifikaciji?? Glede na 
razlago K31 pomeni to certifikacija za ULN... 

Določba je spremenjena in podaja, da se v register vpisujejo zrakoplovi, ki imajo 
spričevalo o plovnosti ali dovoljenje za letenje.  
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AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

32/2 BESEDILO MORA NUJNO BITI DRUGAČNO. 
Prisotnost zastave ni ICAO zahteva! Če gre za eropsko označevanje letal, 
ga mora rešeti EU uredba za vse članice na enak način! Zahteva po EU 
označevanju v razlagi člena (K 32. členu) ni utemeljena!  
S tako trdo zastavljenim besedilom niti ni možna izjema za posebna 
letala/posebni namen (npr. EDA 5 s Slovensko in evropsko zastavo...).  

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

MP 32 V zvezi s prekrškom iz prve alineje šestega odstavka predlagamo, da se 
določi sklic le na prvi in drugi odstavek, sklic na tretji odstavek pa glede na 
znake prekrška črta iz besedila predloga zakona. Če menite, da bi bilo 
potrebno kot prekršek določiti kršitev tretjega odstavka 32. člena predloga 
zakona (menimo, da zrakoplov, ki je registriran v drugi državi, ne sme imeti 
slovenskih oznak), predlagamo, da se določi samostojen prekršek s 
pravilnimi znaki prekrška in sklicem na materialno določbo. 
 

Določi se samostojni prekršek za kršitev. 

SVZ 33/2 »Bremenski list glavne knjige se upravlja v skladu z 35. členom tega 
zakona.« - Je ta stavek potreben glede na to, da enako izhaja iz 35. člena? 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

SVZ 33/3 »lahko« - Ni pa to nujno? Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

Notariat 34/6 NZS tudi predlaga, da se pri izdaji predpisa o podrobnejši določitvi vsebine 
vpisnega, lastninskega in bremenskega lista (šesti odstavek 34. člen Zlet-
1), glede vsebine bremenskega lista upoštevajo veljavne določbe SPZ. 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 
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MP 34, 35 Po prvem odstavku 33. člena predloga zakona vodi register zrakoplovov 
Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljevanju 
agencija). Register sestoji iz glavne knjige in zbirke listin. Glavna knjiga, ki je 
javna in namenjena vpisu in javnemu dostopu podatkov o pravicah na 
zrakoplovih in pravnih dejstvih v zvezi z zrakoplovi, sestoji iz vložkov, ti pa 
vsebujejo vpisni, lastninski in bremenski list (prvi do tretji odstavek 34. člena 
predloga zakona). Natančneje iz drugega odstavka 33. člena in 35. člena 
predloga zakona izhaja, da bo agencija odločala in opravljala vpise le v vpisni 
in lastninski list glavne knjige ter za te vpise vodila zbirko listin. Za te vpise 
predlog zakona predvideva tudi postopek vpisa (41. člen in nasl. predloga 
zakona). Za bremenski list pa je predvideno, da se bo vodil po pravilih 
Stvarnopravnega zakonika (v nadaljevanju SPZ) in na njegovi podlagi 
sprejeti uredbi, ki veljajo za vodenje (upravljanje) registra neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (v nadaljevanju RZPP). Navedeno 
pomeni, da bo podatke bremenskega lista v okviru spletne aplikacije RZPP 
(https://www.ajpes.si/Registri/Zastava_premicnin/Splosno) upravljala 
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v 
nadaljevanju AJPES), vpise vanj pa bi izvedli t. i. kvalificirani uporabniki 
(notarji, izvršitelji itd.) odvisno od tega, na katerem pravnem temelju bo 
ustanovljena zastavna pravica (prim. 35. člen predloga zakona in določbe 
171., 177. in 177.a člena SPZ ter določbe Uredbe o registru neposestnih 
zastavnih pravic in zarubljenih premičnin).  
Iz navedenih določb izhaja, da za vpisovanje, vodenje, objavljanje podatkov 
ne bo veljal enoten sistem oziroma sistem enovitega registra. Predlagana 
ureditev po našem mnenju predstavlja odstop od ureditve prvega odstavka 
II. člena Konvencije o mednarodnem priznanju pravic na letalu, podpisana v 
Ženevi 19. junija 1948 (t. i. Ženevska konvencija), ki jo je Republika Slovenija 
z zakonom ratificirala v letu 1997. Ženevska konvencija v I. členu opredeljuje 
stvarne in obligacijske pravice na zrakoplovih, ki si jih države pogodbenice 
medsebojno priznavajo, in sicer: 
(a) lastninsko pravico na letalu; 
(b) pravico pridobiti letalo z nakupom skupaj s posestjo; 
(c) pravico imeti v posesti letalo na podlagi zakupnih pogodb za najmanj šest 
mesecev; 
(d) hipoteko, zastavo in vsako podobno pravico na letalu, določeno s 
pogodbo kot jamstvo za plačilo dolga pod pogojem, da so bile take pravice: 

(i) določene v skladu z zakonom države pogodbenice, v kateri je 
letalo registrirano ob uvajanju pravice, 

(ii) pravilno vpisane v javni register države pogodbenice, v kateri je 
letalo registrirano po pripadnosti. 
Prvi odstavek II. člena Ženevske konvencije pa še jasneje določa, da morajo 
biti vsi vpisi, ki se nanašajo na letalo, v istem registru (angl. must appear in 
the same record). Namen navedene ureditve je v tem, da država zagotovi, 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 
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da so vsi vpisi pravic, ki se nanašajo na letalo, vpisani v isti register (ali v isti 
»zapis«); da se upnik ali potencialni upnik za potrebe zavarovanja na letalu 
zanese na podatke v istem registru (o predhodnih vpisih o lastništvu, 
hipotekah itd.). Konvencija ne opredeljuje natančneje pojma »record«, 
vendar predpostavljati gre, da naj bodo z vidika položaja upnikov vsi vpisi 
(tako o registraciji, lastništvu, bremenih in drugih obligacijskih pravicah, kot 
je tudi zakup), vpisani skupaj »na enem mestu«, kar se doseže z vpisom v 
istem registru. Ocenjujemo, da se s predlaganimi določbami predloga 
zakona odstopa od pomena navedenega določila (oziroma zahteve) 
Ženevske konvencije, posredno pa bi bila tudi razpršena pristojnost glede 
vpisovanja podatkov in vodenja listin v istem registru med več pristojnih 
organov oz. subjektov. 
Obenem bi želeli opozoriti tudi na to, da je smisel vpisovanja prostovoljne 
neposestne zastavne pravice na premičninah v RZPP s strani notarjev v tem, 
da vpis v RZPP izvede notar, ker mora biti tudi sporazum o (prostovoljni) 
ustanovitvi neposestne zastavne pravice na premičnini sklenjen v obliki 
notarskega zapisa (prim. 171. člen SPZ). Po Zakonu o obligacijskih in 
stvarnopravnih razmerjih v letalstvu (v nadaljevanju ZOSRL) pa za prenos 
ali nastanek stvarne pravice na letalu »zadostuje« pisna oblika sporazuma, 
pri čemer se po določbi prvega odstavka 169. člena ZOSRL (ZOSRL 
natančneje opredeljuje tudi pojem »letala«, ki vključuje ogrodje letala, 
motorje, propelerje, radijske aparate in vse dele za delovanje letala, ne glede 
na to, ali so v letalu vgrajeni ali začasno ločeni od njega (prim. 163. člen 
ZOSRL) in natančno določa stvarne pravice, ki se lahko pridobijo na letalu in 
letalu v izdelavi (lastninska pravica na letalu, pogodbena zastavna pravica (v 
nadaljevanju: hipoteka) in letalski privilegij (prim. 165. člen ZOSRL)) 
lastninska pravica na letalu in hipoteka na letalu pridobita na podlagi 
pravnega posla z vpisom v Register zrakoplovov. Po predlaganem 35. členu 
pa bi bila hipoteka na letalu, kar vključuje tudi letalo v izdelavi, predmet v 
vpisa v RZPP in ne neposredno v registru zrakoplovov, kot to v navedenem 
členu določa veljavni ZOSRL; predlagana ureditev tako ni usklajena z 
veljavnimi določbami ZOSRL. V primeru, da bi bila določba predlaganega 
35. člena uzakonjena, bi prišlo tudi do dvojnega odkazovanja pravil o vpisu 
v register: 167. člen ZOSRL določa, da za vpis stvarnih in drugih pravic na 
letalu v Register zrakoplovov, način vodenja registra in postopek registracije 
veljajo določbe o registraciji letal iz zakona, ki ureja letalstvo, novi 35. člen 
Zakona o letalstvu pa bi v drugem odstavku določal, da se vpis v bremenski 
list registra zrakoplovov opravi v skladu s predpisi, ki urejajo register 
neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin. 
Pri tem želimo opozoriti tudi na to, da RZPP deluje na konceptu podatkov 
(torej le v smislu informatizirane »glavne knjige«), in ne vsebuje tudi t. i. 
informatizirane zbirke listin; listine, ki so podlaga za vpis, se hranijo pri 
notarju, ki izvede vpis v zvezi s prostovoljnim nastankom neposestne 
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zastavne pravice, oziroma pri sodišču, katerega odločitev je podlaga za 
nastanek prisilne neposestne zastavne pravice oziroma prenehanje 
zastavne pravice zaradi prisilne prodaje v izvršilnem ali stečajnem postopku. 
Glede na navedeno menimo, da bi bilo smotrneje ohraniti enotnost registra 
zrakoplovov. V kolikor je problem tehnične narave oziroma gre za vprašanje 
pomanjkanja potrebnih finančnih in tehničnih sredstev ter kadra za 
vzpostavitev sodobnega informatiziranega registra zrakoplovov, ki bi bil 
lahko v določen delu tudi povezljiv z mednarodnimi evidencami, kot to izhaja 
iz določb po t. i. »Cape Town konvenciji in njenim dodatnim protokolom glede 
zrakoplovov«, predlagamo, da se prouči možnost uporabnosti infrastrukture 
in programskih rešitev, ki jih za vodenje registrov uporablja AJPES, tako da 
bi agencija odločala o vpisih, AJPES pa bi upravljala in vzdrževala 
programsko opremo informatizirane glavne knjige in informatizirane zbirke 
listin (po vzoru razmejitve pristojnosti in nalog v primeru delovanja 
informatiziranega sodnega registra).  
V drugem odstavku 34. člena je določena javnost glavne knjige, ki vsebuje 
tudi osebne podatke. Predlagamo, da se v člen doda tudi izrecno navedbo 
namena javnosti podatkov (varnost pravnega prometa). 
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AJPES 34, 35 Agencija za javnopravne 
evidence in storitve (AJPES) na vsebino predloga predpisa v roku podaja 
pripombe, kajti v predlogu tega zakona so opredeljene naloge za AJPES, ki 
pa vsebinsko niso usklajene. V 35. členu predlaganega Zakona o letalstvu, 
je določeno, da bremenski list registra zrakoplovov upravlja AJPES, 
tako da vzpostavi in vzdržuje njegov informacijski sistem. Vpis v 
bremenski list registra zrakoplovov se opravi v skladu s predpisi, ki urejajo 
RZPP. Izmenjava podatkov registra zrakoplovov se izvede neposredno 
med informacijskim sistemom AJPES in informacijskim sistemom Javne 
agencije za civilo letalstvo Republike 
Slovenije, preko začitene povezave. Podatki, ki se izmenjujejo pa so: 
registrska oznaka zrakoplova, ID 
neposestne zastavne pravice, vpis nove zastavne pravice ali izbris, 
sprememba lastnika zrakoplova, podatki o novem lastniku zrakoplova, čas 
izvedene spremembe. Namen izmenjave podatkov je pridobivanje točnih in 
ažurnih podatkov. 
Na tem mestu bi želeli izpostaviti, da smo vsebinsko ureditev tematike na 
predlog naslovnega ministrstva (MzI) usklajevali že na medsebojnem 
skupnem sestanku med predstavniki AJPES, MzI ter Javno agencijo za 
civilno letalstvo Republike Slovenije dne 26. 5. 2021 ter pri tem podrobneje 
obrazložili delovanje, upravljanje in namen prenovljenega RZPP, ki kot 
takšen deluje od 1. 7. 2020 dalje. 
Informacijski sistem RZPP, ki ga upravlja AJPES vključuje: 
1. Informatizirano bazo podatkov o neposestnih zastavnih pravicah, ki se 
vpisujejo v register (vpise v RZPP izvajajo kvalificirani uporabniki). 
2. Aplikacijo, ki omogoča vlaganje elektronskih zahtev za vpise in 
izvrševanje teh zahtev, iskanje podatkov v registru in pridobivanje izpisov iz 
registra na javnem spletišču AJPES (elektronski dostop 
do podatkov). 
3. Spletne storitve za usklajevanje in izmenjavo podatkov s povezanimi 
uradnimi evidencami (samodejno izmenjavo podatkov z zakonom 
določenimi evidencami). 
Pravne podlage za vzpostavitev in delovanje RZPP so zagotovljene v 
Stvarnopravnem zakoniku (SPZ)2, Zakonu o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)3 
ter Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2)4, podrobneje je vrsta premičnin 
za katere se vpiše neposestna zastavna pravica v RZPP (177. člen SPZ), 
vrsto enoličnih identifikacijskih znakov ter podatki za vodenje, iskanje ter 
izmenjavo podatkov med registri, določena s podzakonskim aktom Vlade 
Republike Slovenije, to je Uredbo o registru neposestnih zastavnih pravic in 
zarubljenih premičnin (Uredbo RZPP). 
Urejanje področja nepremičnin in premičnin je po temeljnih pravnih 
podlagah jasno razpoznavna v stvarnopravnih razmerjih, toje v okviru SPZ. 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 
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Glede na veljavno ureditev v SPZ za premičnine velja domneva, da je 
njihov lastniški posestnik stvari tudi njen lastnik (11. člen). Neposestna 
zastava premičnin se od ročne zastave razlikuje po tem, da se pri 
neposestni zastavi stvar, ki je predmet zastave, ne izroči v neposredno 
posest zastavnemu upnku (170. čl. SPZ). Zastavni upnik v razmerju do 
poznejšega pridobitelja lastninske pravice na zastavljeni premičnini, ne 
more uveljavljati neposestne zastavne pravice, ne glede na to ali je ta 
zastavna pravica vpisana v RZPP (glej 64. in 173. člen SPZ). Glede na 
navedeno vpis neposestne zastavne pravice na premičnini v RZPP ne 
more imeti nobenih učinkov v razmerju do poznejših pridobiteljev lastninske 
pravice ali drugih stvarnih pravic na zastavljeni premičnini. Lastninska 
pravica na premičninah se ne evidentira v nobeni uradni javni evidenci, ki 
bi bila vodena z namenom javne objave stvarnopravnih razmerij glede teh 
stvari in bi imela značilnosti kot jih ima zemljiška knjiga. 
RZPP torej ne predstavlja lastniškega registra, v katerega naj bi se 
vpisovali podatki o lastniku, tako da primerjava RZPP z npr. Zemljiško 
knjigo v katero se vpisujejo stvarne pravice na nepremičnini (npr. lastninska 
pravica, zastavna pravica, idr.) ni mogoča. 
V RZPP vpisujejo podatke o neposestni zastavni pravici na premičnini (t. i. 
prostovoljni, prisilni), kvalificirani uporabniki in ne AJPES. AJPES prav tako 
ne pregleduje, niti ne potrjuje nobenih listin v zvezi s tovrstnimi vpisi, niti le 
teh ne hrani. V RZPP ne poznamo bremenskega lista, ki bi ga vodil in 
upravljal AJPES. Z aktom Vlade RS so določeni predmeti, ki se vpisujejo v 
RZPP in imajo točno določen identifikacijski znak (primer VIN številke za 
motorno vozilo). Glede na izmenjavo medsebojnih informacij na skupnem 
sestanku dne 26. 5. 2021, je bilo v razpravi ugotovljeno, da so zrakoplovi 
različni, vsi niti nimajo (konstantnega oz. nespremenljivega/unikatnega) 
identifikacijskega znaka s katerim je mogoče individualizirati določeno 
premičnino (zrakoplov). To pomeni, da takšnih zastavnih pravic ne bi bilo 
mogoče zadostno jasno in nedvoumno identificirati, da bi vpis v ta register 
lahko učinkoval tudi proti poznejšemu pridobitelju lastninske pravice na tej 
stvari. Povsem nepomembno je tudi, kako (s kakšnimi identifikatorji) to 
stvar v svojih poslovnih evidencah evidentira zastavitelj. Prezreti tudi ni 
položaja, da se taka stvar lahko premakne zunaj območja Slovenije. 
Opozarjamo tudi, da je poslovni pomen (poslovna učinkovitost) neposestne 
zastavne pravice na posameznih stvareh (z izjemo zalog v določenem 
prostoru ali na določeni parceli) zelo omejen.  
Povezovanje evidenc, ki se nanašajo na osebne podatke opredeljuje 
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)7. Povezovanje posameznih 
evidenc pa je ob predpostavki teh možnosti in potrebnosti glede na načelo 
sorazmernosti mogoče, če je tako opredeljeno v zakonu (ne nižjem 
pravnem predpisu) in podrobneje z izvedbo v podzakonskem aktu. 
Povezljivost evidenc s podrobnejšo ureditvijo v Uredbi RZPP, je namenjena 
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spremembam podatkov oziroma zaradi uskladitve s sprememabmi teh 
podatkov v Centralnem registru prebivalstva (CRP), Poslovnem registru 
Slovenije (PRS) ali Registru davčnih zavezancev (RDZ). 
Vpis neposestne zastavne pravice v RZPP nima enakega učinka kot 
vpis hipoteke v zemljiško knjigo (nepremične), kajti RZPP nima 
značilnosti uradne evidence vseh stvarnopravnih razmerij glede določene 
premične stvari. Poznejši pridobitelj namreč ravna pošteno in dobroverno, 
če se opre na domnevo, da je zastavitelj, ki ima stvar v posesti, njen lastnik 
in da lastninska pravica na tej stvarni ni omejena z nobeno izvedeno 
stvarno pravico. Tako ni dolžan preverjati v RZPP neposestnih zastavnih 
pravic oz. je morda stvar (premičnina) predmet neposestne zastavne 
pravice. Učinek vpisa v RZPP je podlaga za pravno fikcijo predloga za 
izvršbo oz. priglasitev terjatev, zavarovane z vpisno zastavno pravico, v 
izvršilnem postopku v katerem je sodišče na predlog drugega upnika 
opravilo prodajo premičin, ki so predmet neposestne zastavne pravice. V 
stečajnem postopku pa bi imel njen vpis v RZPP pomen, če bi Zakon o 
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju, določal pravno fikcijo prijave ločitvene pravice. 
Predlagana vsebina ureditve tovrstne materije, neposestne zastavne 
pravice v RZPP za zrakoplove, pa v konkretno predlaganem 35. členu 
Zakona o letalstvu, glede na obrazloženo ni izvedljiva, ne le za AJPES 
(materialno, postopkovno), temveč kot že obrazloženo zgoraj, tudi nima 
ustreznih pravnih podlag na ostalih potrebnih in veljavnih nivojih 
pravnega reda, zato iz predloga tega zakona predlagamo izključitev te 
vsebine (črtanje člena) oz. najmanj ustrezno oblikovanje iz katerega bo 
jasno razvidno kdo je kvalificirani uporabnik za izvedbo vpisov v RZPP (35. 
člen) ter izogib dvojnemu opredeljevanju vsebine v podzakonskih aktih v 
zvezi z bremenskim listom, kot je to navedeno sedaj v 34. členu predloga 
zakona. 

Notariat 35 Na podlagi navedenega na NZS menimo, da je potrebno 35. člen ZLet-1 
ustrezno dopolniti, in sicer tako, da je za ustanovitev bremena (zastavne 
pravice) na podlagi pravnega posla potrebna obličnost notarskega zapisa, 
ki je tudi podlaga za vpis zastave v register zrakoplovov. 
Iz predloga novega zakona izhaja, da se vpisi v register zrakoplovov 
izvajajo na podlagi javnih ali zasebnih listin, na katerih je podpis osebe, 
katere pravico je treba omejiti, obremeniti, razveljaviti ali prenesti na drugo 
osebo, overjen, pri čemer gre lahko tudi za upravno overitev. V zvezi s tem 
opozarjamo, da v skladu s 171. členom SPZ neposestna zastavna pravica 
nastane na podlagi sporazuma v obliki notarskega zapisa. Glede na 
določbe Stvarnopravnega zakonika, ki ureja neposestno zastavno pravico 
za premičnine oziroma njen nastanek, se slednja lahko ustanovi le na 
podlagi sporazuma v obliki notarskega zapisa. 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 
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Fizična 
oseba 1 

35 1. Je to dovolj premišljena določba? Zrakoplova se ne more obravnavati kot 
tovornjaka ali osebnega vozila. Kakšna je praksa v drugih državah članicah 
EU? 
2. Kaj to pomeni v primerjavi s 165. členom (Stvarne pravice) Zakona o 
obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu, ki določa: "Na letalu in 
letalu v izdelavi se lahko pridobijo lastninska pravica na letalu, pogodbena 
zastavna pravica (v nadaljevanju: hipoteka) in letalski privilegij (v 
nadaljevanju: privilegij).". 
3. Je AJPES usposobljen za izvajanje te obveznosti? Sta hipoteka in 
neposestna pravica eno in isto? Ne. (Po Pomorskem zakoniku izgleda nista 
- 220. člen "Na ladji in na ladji v gradnji lahko obstaja lastninska pravica, 
hipoteka in zakonita zastavna pravica.". Kakšna je v tem smislu razlika med 
ladjo in zrakoplovom? 
4. Kaj je bil razlog, da se ta postopek s sodišč prenese na notarje? 
Notarska tarifa ali kaj? 
 
 
 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane.kvalificirani uporabniki.  

SVZ 35 (k naslovu) - Uskladiti z AJPES. Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

SVZ 36/2  »v posebnem zakonu« - Kateri zakon? Uporabite drseče sklicevanje; Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

Fizična 
oseba 1 

37 1. Kateri je ta posebni zakon? Sem upravičen do dostopa, če mi zrakoplov 
zruši streho? 
2. Status preiskovalnega organa po tem vprašanju? 
 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

SVZ 37/3 »v posebnem zakonu« - Uporabite drseče sklicevanje Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

Notariat 38 Tu je potrebno dodati še "matična številka"; v tretjem odstavku pa je 
potrebno pri enotni identifikacijski številki dodati v oklepaj (EMŠO), saj se ta 
odstavek nanaša na tajnost podatkov lastnikov in uporabnikov fizičnih 
oseb. 
38. člen ZLet-1 navaja enotno identifikacijsko številko (EMŠO) za fizično 
osebo in enotno identifikacijsko številko za pravno osebo.  
 
45. člen je v nasprotju z 38. členom, v drugem odstavku uporablja samo 
izraz »matična številka« za pooblaščenca in pooblastitelja, zato 
predlagamo uskladitev oziroma poenotenje izrazov v obeh členih. 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 
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Informacijski 
pooblaščene
c 

38 IP se sprašuje ali je resnično nujno in potrebno, da vsebuje register 
zrakoplovov tako podatek o datumu rojstva in rojstnem kraju kot tudi 
podatek o EMŠO. Glede na namene in pomen podatkov in z vidika načela 
sorazmernosti se namreč zdi, da bi moral zadoščati bodisi zgolj EMŠO 
bodisi zgolj datum rojstva. 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

MNZ (2) 
ODZIV 
14.12.2021 

34 K 34. členu (pripomba IP) 
Informacijski pooblaščenec se sprašuje ali je resnično nujno in potrebno, da 
vsebuje register zrakoplovov tako podatek o datumu rojstva in rojstnem 
kraju kot tudi podatek o EMŠO. Glede na namene in pomen podatkov in z 
vidika načela sorazmernosti se namreč zdi, da bi moral zadoščati bodisi 
zgolj EMŠO bodisi zgolj datum rojstva. 
 
Iz pristojnosti MNZ pojasnjujemo, da se podatek o EMŠO določi vsakemu 
državljanu RS in tujcu, ki ima pri nas urejen status. Izjemoma se EMŠO 
določi tudi tako imenovanemu evidenčnemu tujcu, ki ima na območju RS 
obveznosti in pravice. Če se bo v register zrakoplovov lahko vpisalo fizično 
osebo – tujca, ki v RS nima urejenega statusa (torej dovoljenja za 
prebivanje), bo zanj v primeru, da bo obvezen podatek zgolj EMŠO, 
potrebna predhodna določitev EMŠO. Druga opcija je, da se za takšne 
tujce, za katere sicer ni mogoče zagotavljati ažurnih registrskih podatkov, 
vpiše samo podatek o datumu rojstva in kraju rojstva. Odločitev o tem 
morate sprejeti na vašem Ministrstvu za infrastrukturo. 
Določbe tega poglavja so preštevilčene in spremenjene.  
 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

MNZ 38 Predlagamo, da se v zakonu opredeljen nabor podatkov »naslov stalnega 
oziroma začasnega prebivališča«, zapiše dosledneje in sicer: 
 
 »stalno prebivališče, začasno prebivališče, naslov za vročanje in stalni ter 
začasni naslov v tujini«   
  
38. člen zakona ureja med drugim tudi obseg osebnih podatkov v registru 
zrakoplovov (osebno ime, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, 
EMŠO, datum in kraj rojstva, državljanstvo) ter njihovo avtomatično 
ažuriranje na podlagi povezanosti matične evidence in sodnega registra z 
registrom zrakoplovov, če se podatki spremenijo v matični evidenci. 
Nadalje 39. člen določa sporočanje sprememb na način, da k poročanju 
sprememb zavezuje lastnika oziroma uporabnika zrakoplova.   
 
Tipe naslovov, ki jih ima posameznik, opredeljuje Zakon o prijavi 
prebivališča. To so stalno in začasno prebivališče ter naslov za vročanje na 
območju Republike Slovenije in stalni in začasni naslov v tujini. 
 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 
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Fizična 
oseba 1 

38 1. Prvi odstavek: Imajo vse države pogodbenice Čikaške konvencije 
EMŠO? Hrvaška, na primer, uporablja t.i. OIB. 
2. Drugi odstavek: Državljanstvo firme? 
 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

MP 38, v 
povezavi s 
34 

Četrti odstavek 34. člena predloga zakona določa nabor podatkov, ki se 
vpisujejo v glavno knjigo registra o zrakoplovih. Med navedenimi podatki so 
tudi podatki o lastniku, uporabniku in imetniku obligacijskih in stvarnih pravic 
na zrakoplovu, ki so lahko tudi fizične osebe. 
38. člen predloga zakona določa podrobnejši nabor podatkov, ki se 
obdelujejo le za lastnika oziroma uporabnika, ne pa tudi za imetnika 
obligacijskih in stvarnih pravic. Predlagamo, da se prvi odstavek 38. člena 
predloga zakona dopolni še z imetnikom pravic, ki je fizična oseba. 
Dodatno predlagamo, da v 38. člen predloga zakona  ali na drugo ustrezno 
mesto doda pravno podlago za avtomatizirano povezovanje registra z 
Centralnim registrom prebivalstva z namenom posodabljanja podatkov o 
fizičnih osebah (podobno kot v tretjem in četrtem odstavku 35. člena 
predloga zakona). Če je v petem odstavku predmetne določbe določeno 
povezovanje z »matično evidenco« mišljeno povezovanje s Centralnim 
registrom prebivalstva, predlagamo, da se navede ustrezno poimenovanje. 
Pri vseh evidencah, ki jih ne vodi agencija, bi bilo treba navesti tudi 
upravljavca (Centralni register prebivalstva, ki ga upravlja Ministrstvo za 
notranje zadeve). Dodatno opozarjamo, da je v predlogu petega odstavka 
38. člena predloga zakona predvideno povezovanje s sodnim registrom, ki 
je le del Poslovnega registra Slovenije (sodni register ne vsebuje vseh 
poslovnih subjektov). 
 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

MNZ (2) 
ODZIV 
14.12.2021 

38 K 38. členu v povezavi s 34. členom (pripomba MP) 
Pripomba glede povezovanja s Centralnim registrom prebivalstva je 
napisana v smeri naše pripombe in se z njo strinjamo. Soglašamo, da se kot 
matična evidenca opredeli centralni register prebivalstva, ki je lahko vir za 
sporočanje osebnih podatkov za posameznike – fizične osebe, tudi lastnike 
oziroma uporabnike zrakoplovov.  

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

MK 38/4 Predlagamo, da se v četrtem odstavku 38. člena predloga zakona beseda 
»arhiviranju« nadomesti z besedilom »predpisi o varstvu arhivskega 
gradiva ter arhiviranju«.  
Predlagamo,  da se jasneje zapiše, da se podatki hranijo v skladu s 
predpisi o varstvu arhivskega gradiva ter arhiviranju. To bo pristojnim 
arhivom tudi omogočilo, da pravočasno izdajno pisna strokovna navodila, s 
katerimi bodo lahko določili arhivsko gradivo. 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 
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MP 39 Glede na to, da je lastnik zrakoplova tudi država, predlagam, da se po vzoru 
predloga k 29. členu kot kategorija storilca prekrška (iz enakih razlogov) 
določi tudi »odgovorna oseba v državnem organu«. 
 

Materialna določba je bila črtana iz predloga zakona.  
 
 

MNZ 39/1 39. člen v prvem odstavku določa, da mora lastnik oziroma uporabnik 
zrakoplova obvestiti agencijo o vsaki spremembi podatkov vpisanih v register 
zrakoplovov.  
Vezano na 38. člen, je sporočanje sprememb osebnih podatkov nesmiselno, 
če se bo zagotavljajo njihovo avtomatično ažuriranje.    
 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

Fizična 
oseba 2 

39/6,7  razdalja  
Tehnično urediti razdaljo kot v preostalem besedilu- 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

39/8 Nesorazmerna višina kazni – druge sfere? Pripomba se upošteva. Posamezne prekrškovne določbe so razdeljene v 
posamezne kategorije glede na višino predpisane globe, in sicer v skladu z 
načelom sorazmernosti.   

MJU 40 Določba ne opredeljuje jasno, ali želi predlagatelj določiti le subjekte, ki so 
izenačeni z državljani Republike Slovenije, pri čemer z njimi ne morejo biti 
izenačene gospodarske družbe ter drugi pravni subjekti, ali želi predlagatelj 
na opisani način določiti, da zrakoplov lahko registrirajo v Republiki 
Sloveniji vsi navedeni subjekti. Predlagamo, da se besedilo določbe 
ustrezno popravi, na način, da bosta iz nje jasno razvidna tako namen kot 
tudi pogoji za registracijo zrakoplova. 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 
 
 

AERO 4M 40 Člen je pomanjkljiv in ga je potrebno dopolniti tudi v zvezi z 50.členom 
Zakon eksplicitno ne navaja ali  se lahko v register vpiše neploven 
zrakoplov. Prav tako ni razvidno v povezavi s 50 členom ali je pred vpisom 
v slovenski  register potrebno pridobiti »Export certifikat« v kolikor letalo 
prihaja iz tretjih držav. 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

Fizična 
oseba 1 

40 Drugi odstavek: To je rešeno v prejšnjem členu. Gre morda za lastnike s 
Kajmanskih otokov? 
 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

SVZ 40/1 »Z državljani Republike Slovenije so izenačeni« - Kaj pa, če bi zapisali brez 
presumpcije, in le še dodatno navedli osebe, ki lahko registrirajo zrakoplov; 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 
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SVZ 41  in 3. 
Postopek 
registracije 

Predvsem uskladiti z MJU. 
 
Predvsem ugotavljamo, da si določbe ne sledijo po običajnem zaporedju, 
kjer se postopki začnejo z nekimi splošnimi pravili, katerim sledijo načela in 
šele nato procesna dejanja. Vrstni red določb tega dela bi torej veljalo 
nekoliko predrugačiti. 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 
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MP 42 K 42. členu predloga zakona – Izbrisna tožba 
V tem členu je v prvem odstavku določeno, da kdor želi izpodbijati zoper 
koga drugega vpis, o katerem je bil skladno s predpisi obveščen, da je 
dovoljen, mora v roku, v katerem je mogoče vložiti pritožbo zoper dovolitev 
tega vpisa agenciji naznaniti, da je vpis sporen, najpozneje v 60 dneh od 
poteka roka za pritožbo pa vložiti tožbo za izbris vpisa zoper vse tiste, ki 
so z izpodbijanim vpisom pridobili kakšno vpisano pravico ali so na kakšni 
vpisani pravici dosegli nadaljnje vpise.  
Iz obrazložitve k temu členu izhaja, da v vseh primerih, ko je potrebno 
reševati kakšno sporno vprašanje v zvezi z vpisi, zakon napotuje na 
odločitev pristojnega sodišča. Te odločitve bodo izdane v glavnem v 
pravdnem postopku, izjemoma kazenskem. To je podobna shema kot v 
vseh ostalih sodnih postopkih, ki niso pravdni (zemljiškoknjižni, nepravdni, 
izvršilni idr.). Pri vpisovanju in brisanju vpisov so predvidena tudi povsem 
tehnična pravila o odpiranju vložkov, načinu izvrševanja teh opravil, 
izdajanju potrdil in popravljanju napak. 
Pripombe: 
– iz predloga besedila tega odstavka tega člena ni jasno razvidno, kdo je 
aktivno legitimiran za vložitev take tožbe, besedna zveza „kdor želi“ je 
nejasna in odpira neomejen krog upravičencev; menimo, da je potrebno 
določiti tako aktivno in pasivno legitimacijo za vložitev te tožbe; 
– iz predloga besedila tega odstavka tega člena in ostalih členov predloga 
ni jasno razvidno, kaj pomeni stavek: „o katerem je bil skladno s predpisi 
obveščen“. Iz besedila predloga zakona ni razvidno, katere predpise ima 
zakonodajalec v mislih in ki nalagajo obveščanje „potencialnih“ vlagateljev 
teh tožb o dovoljenih vpisih; 
– iz besedila tega odstavka tega člena niso razvidni razlogi za vložitev 
izbrisne tožbe, besedna zveza: „sporen vpis“ je nejasna in nedoločena, 
prav tako ni razvidno kaj je sploh namen in cilj te tožbe; v kolikor se 
zakonodajalec zgleduje po institutu izbrisne tožbe po 243. členu ZZK -1, 
morajo biti razlogi za vložitev takšne tožbe točno določeni, prav tako tudi 
vsebina tožbe in zasledovano pravno varstvo, ki ga bo izbrisni upravičenec 
dosegel s to tožbo na sodišču; predlagano besedilo tega 
člena, tega ne vsebuje. 
Naj omenimo še 58. člen ZPP, ki določa izključno krajevno pristojnost 
sodišča, na območju katerega se vodi vpisnik (Okrožno ali Okrajno sodišče 
v Ljubljani) v katerega je letalo vpisano, če gre za spor o stvarni pravici na 
letalu. 
Iz vidika samega vpisnika PUND pa menimo, da v kolikor bo ta zakon 
sprejet, se bo vpisnik moral dopolniti, dodal se bo nov tip zahtevka, ki bo 
omogočal evidentiranje in spremljanje teh tožb 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 
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SVZ 43 »lahko predlagatelj predlog v 30 dneh od vložitve dopolni ali popravi« - 
Torej vložnik sam popravi in dopolni vlogo, ali ga k dopolnitvi vloge pozove 
agencija? 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

SVZ 44 »izrecno navede, ali je predlogu ugodila ali ga je zavrnila« - Ni to že 
sestavni del odločbe? Je treba zapisati? 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

MP 45 K 45. členu načeloma nimamo pripomb, predlagamo pa razmislek o 
ustreznosti določbe, ki od pooblaščenca stranke zahteva izrecno pooblastilo 
za opravljanje dejanj v postopkih vpisov v register zrakoplovov ter opredeljuje 
bistvene podatke, ki jih pooblastilo mora vsebovati o pooblaščencu in 
pooblastitelju ter določa, da mora biti podpis pooblastitelja overjen s strani 
organa, ki je pristojen za overitev podpisov, razen v primeru, ko je pooblastilo 
dano ustno ali pisno na zapisnik pri agenciji medtem ko v primeru, da stranko 
zastopa notar ali odvetnik se določbe glede bistvenih sestavin pooblastila in 
overitve podpisa ne uporabljajo. Predlagamo razmislek v smeri ureditve, kot 
jo pozna Zakon o upravnem postopku (ZUP) v 53. do 59. členu oziroma 
Zakon o pravdnem postopku (ZPP) v 97. členu, ki določa, da mora biti 
pooblastilo pisno, če sodišče dvomi o pristnosti pisnega pooblastila, lahko s 
sklepom odredi, naj se predloži overjeno pooblastilo; smiselno podobno 
določbo pozna ZUP v 55. členu. Navedena določba velja za vse 
pooblaščence. Sicer pa 41. člen predlaganega zakona določa, da se vpisi v 
register zrakoplovov opravi po določbah zakona, ki ureja splošni upravni 
postopek, če ta zakon ne določa drugače, zato predlagatelja pozivamo, naj 
razmisli, ali je drugačna ureditev v zvezi s pooblastilom sploh potrebna. 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

SVZ 45/2 »Podatki o pooblastilu morajo biti točni« - Verjetno miki miška ne morem biti? 
😊 
Zapišite le, kateri podatki morajo biti vsebovani. 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

SVZ 46 Kot je že omenjeno, načela sledijo na začetku urejanja neke materije. Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

MJU 50 V zvezi z navedenim opozarjamo, da je državljanstvo Republike Slovenije 
vezano na fizično osebo in predstavlja osebno stanje posameznika. 
Predlagamo, da se vsebina zapisa ustrezno spremeni. 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

MNZ (2) 
ODZIV 
14.12.2021 

50 K 50. členu (pripomba MJU) 
Pojasnjujemo, da je podatek o državljanstvu fizične osebe možno pridobiti 
tudi iz CRP. 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

MNZ 50 50. člen določa možnost vpogleda v uradne evidence za namen preverjanja 
državljanstva.  
Predlagamo, da se opredeli tudi, v kateri uradni evidenci se državljanstvo 
preverja. Predpostavljamo, da se bo preverjanje izvajalo preko Centralnega 
registra prebivalstva. 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 
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AERO 4M 50 4. originalna listina o izbrisu zrakoplova iz tujega registra zrakoplovov 
oziroma originalno listino, da zrakoplov ni registriran v drugi državi. 
Člen zelo dobro definira »uvoz« rabljenega letala. S katero listino pa 
dokazujemo uvoz novega letala, da ni vpisan v tuj register? 
 
Glede na trenutne zahteve novega letala namreč ni mogoče vpisati v 
register. 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

MP 50 Predlagamo, da se v drugem odstavku 50. člena predloga zakona določi 
pravno podlago za neposreden elektronski vpogled v uradne evidence. 
 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

SVZ 50/2 »v uradne evidence« - Je treba to zapisati bolj določno? Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

Notariat 51/5 Tako predlagamo, da se v petem odstavku 51. člena izraz "hipoteka" - 
nadomesti z izrazom "zastavna pravica". Prav tako v besedilih obrazložitve. 
Glede na to, da se je sestavljalec zakona odločil, da bo za ustanovitev 
bremen šel v smeri stvarnopravne zakonodaje, ki ureja neposestno 
zastavno pravico za premičnine, je potrebno skozi vse določbe predloga 
zakona ustrezno uporabljati izraz zastavna pravica in ne hipoteka. Hipoteka 
je namreč zastavna pravica na nepremičnini (138. člen SPZ). Neposestna 
zastavna pravica pa je zastavna pravica na premičnini, pri kateri 
zastavljena premičnina ni izročena v neposredno posest zastavnemu 
upniku ali v neposredno posest tretji osebi za zastavnega upnika, ampak 
ostane v neposredni posesti zastavitelja ali tretje osebe zanj (170. člen 
SPZ). 
Glede na navedeno in predlagano spremembo je potrebno izraz »hipoteka« 
nadomestiti z izrazom »zastavna pravica«.  

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

Notariat 52 Glede na to bi bilo treba popraviti drugi odstavek 52. člena tako, da se črta 
omejitev oziroma obremenitev, ker je za to potreben notarski zapis, torej 
javna listina. NZS predlaga, da se v tem odstavku doda stavek: »Vpis 
omejitve ali obremenitve v register se lahko opravi le na podlagi notarskega 
zapisa.«  
Iz predloga novega zakona izhaja, da se vpisi v register zrakoplovov 
izvajajo na podlagi javnih ali zasebnih listin, na katerih je podpis osebe, 
katere pravico je treba omejiti, obremeniti, razveljaviti ali prenesti na drugo 
osebo, overjen, pri čemer gre lahko tudi za upravno overitev. V zvezi s tem 
opozarjamo, da v skladu s 171. členom SPZ neposestna zastavna pravica 
nastane na podlagi sporazuma v obliki notarskega zapisa.  
 
Glede na določbe Stvarnopravnega zakonika, ki ureja neposestno zastavno 
pravico za premičnine oziroma njen nastanek, se slednja lahko ustanovi le 
na podlagi sporazuma v obliki notarskega zapisa. 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 



predlog Zakona o letalstvu – pripombe in odzivi 

83 

 

AERO 4M 52 (6) Če je listina v tujem jeziku, je treba priložiti tudi njen overjen prevod. 
 
Predlagamo spremembo teksta: 
 
(6)Agencija sprejme predložene listine v izvirnem besedilu, v kolikor so 
predložene v slovenskem ali angleškem jeziku. Listine v ostalih tujih jezikih, 
razen angleškega, je potrebno predložiti skupaj s prevodom, ki ga opravi 
overjeni prevajalec. 
Člen se nam zdi zelo nesmiseln. Agencija v zvezi z 210 členom lahko vodi 
postopke v angleškem jeziku. Posledično se nam zdi pogoj, da je v primeru 
nakupa ali zakupa letala potrebno predložiti overovljen prevod nesmiseln. 
 
Pogodbe o zakupu so za večja letala zelo kompleksne (tudi po 300 strani) 
in napisane  v strokovnem jeziku. Smatramo, da je tak prevod nepotreben 
in zelo visok strošek, ki pa ne doda dodane vrednosti agenciji, saj le-ta ne 
more posegati v finančne dogovore med strankama. Člen tudi ne definira 
za kakšen overovljen prevod gre ( sodni?) oziroma kdo ga lahko overi. 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

Fizična 
oseba 1 

52/6 Šesti odstavek: Presoditi katere listine. Se bodo prevajale vse 
kupoprodajne pogodbe z vsemi prilogami? 
 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

MK 52/6 Predlagamo, da se šesti odstavek 52. člena predloga zakona spremeni 
tako, da se glasi:  
»(6) Če je listina v tujem jeziku, je treba priložiti tudi njen overjen prevod v 
slovenski jezik.«. 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

Notariat 53/1 V prvem odstavku 53. člena ZLet-1 pa se je prikradel tiskarski škrat, zato je 
potrebno, da se druga beseda popravi v "listina" namesto »lastnina«. 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

Fizična 
oseba 1 

53/1, 53/2 1. Prvi odstavek: V prvi alineji verjetno tudi tip zrakoplova? 
2. Drugi odstavek: Zakaj je prvi spis izjema? 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 
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MP 54 Po pregledu določbe 54. člena novega Zakona o letalstvu se bo vknjižba v 
register zrakoplovov dovolila, če bo listina izdana obliki izvršilnega naslova 
in bo vsebovala podatke, ki jih določa 50. člen tega zakona. 
Iz obrazložitve izhaja, da se s predlaganim členom določajo javne listine, na 
podlagi katerih se dovoli vpis v register zrakoplovov, to so listine o pravnih 
poslih, ki jih sestavi sodišče ali notar v mejah svojih pooblastil, če vsebujejo 
podatke, ki so predpisani v tem zakonu, ter druge listine, ki jih v predpisani 
obliki izda sodišče, notar ali upravni organ v mejah svojih pristojnosti, katerim 
zakon priznava lastnost izvršilnega naslova, ali na podlagi katerih se sme po 
posebnih predpisih opraviti vpis v javne knjige. 
Glede predlagane določbe pojasnjujemo, da okoliščine, na podlagi katerih 
zakon posamezni listini daje status javne listine, opredeljujeta tako ZPP v 
224. členu kot ZUP v 169. členu. Obe določbi kot bistveno sestavino javne 
listine vidita v njenem izvoru, ki je državni organ, organ samoupravne lokalne 
skupnosti ali nosilec javnih pooblastil. Listina pa je lahko javna le, če jo ti 
organi izdajo v mejah svoje pristojnosti oziroma v predpisani obliki. Kot javna 
listina po določbi tretjega odstavka 179. člena ZUP veljajo potrdila in tudi 
druge listine o dejstvih, o katerih se vodi uradna evidenca, ob pogoju, da so 
le-te v skladu s podatki uradne evidence. 
Glede na to, da predlagatelj želi, da je podlaga za vpis javna listina, ki je 
izvršilni naslov in ima določene sestavine, opredeljene v 50. členu predloga 
zakona, menimo, da je prva alineja 54. člena odveč, saj že druga alineja 
jasno pove, da so podlaga za vknjižbo listine, ki imajo obliko izvršilnega 
naslova, kar sodna odločba oziroma sklep sodišča nedvomno je. Glede 
sestave listine pri notarju, pa prav tako druga alineja pove, da mora biti 
podlaga za vknjižbo sestavljena v obliki, kateri zakon priznava lastnost 
izvršilnega naslova, to pa je neposredno izvršljiv notarski zapis, pri čemer se 
takšna listina po 3. členu Zakona o notariatu (ZN) šteje za javno listino. Da 
se notarski zapis šteje za javno listino, morajo biti izpolnjene določene 
predpostavke, poleg tega pa mora po 43. členu ZN vsebovati: 
1.      priimek in ime notarja, navedbo, da nastopa kot notar, in njegov sedež; 
2.      priimek in ime, rojstne podatke in prebivališče udeležencev pravnega 
posla, njihovih pooblaščencev, zapisnih prič in tolmačev; če so udeleženci 
pravnega posla pravne osebe, pa njihovo ime in sedež ter ime in priimek 
predstavnika ali pooblaščenca; 3.      navedbo o načinu ugotovitve 
istovetnosti oseb iz prejšnje točke; 4.      vsebino pravnega posla, navedbo 
pooblastil ali prilog; 
5.      navedbo, da je notar udeležencem notarski zapis prebral in da so 
udeleženci notarski zapis odobrili; 6.      datum, uro in kraj sestave 
notarskega zapisa; 7.      podpise oseb, navedenih v 1. in 2. točki, ter pečat 
ali žig notarja, ki je sestavil notarski zapis. po ZN Ker pa predlagatelj želi, da 
vsebuje podlaga za vknjižbo poleg sestavin, ki jih določene podatke 

Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 
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V zvezi z navedenim predlagamo, da določbo 54. člena preoblikujete na 
način, kot sledi: 
»Javne listine, na podlagi katerih se sme dovoliti vknjižba, so listine, ki 
vsebujejo podatke, predpisane v 50. členu tega zakona in jih v predpisani 
obliki izda sodišče ali upravni organ v mejah svojih pristojnosti, listine, ki 
imajo obliko neposredno izvršljivega notarskega zapisa oziroma druge 
listine, katerim zakon priznava lastnost izvršilnega naslova ali na podlagi 
katerih se sme po posebnih predpisih opraviti vpis v javne knjige.«. 
V delu, ki se nanaša na neposestno zastavno pravico za premičnine, pa je 
svoje mnenje podala že Notarska zbornica Slovenije v dopisu št. 2427/2021 
z dne 17. 11. 2021, ki ga je posredovala tudi vam v vednost. 

SVZ 54 »po posebnih predpisih« - Uporabite 
drseče sklicevanje. 

 Besedilo je predrugačeno, v katerem so pripombe, prejete v medresorskem 
usklajevanju, smiselno upoštevane. 

Fizična 
oseba 1 

K II. 
Poglavju 
(PLOVNO
ST 
ZRAKOPL
OVOV IN 
VPLIV NA 
OKOLJE) 
 

1. Celotno poglavje je treba izčistiti s stališča delitve pristojnosti in 
odgovornosti med RS in EU. Zlasti s stališča Uredbe EU 2018/1139 , 
Uredbe EU 2012/748  in Uredbe EU  1321/2014. 
2. Začetni člen v tem poglavju mora vsebovati vse določbe 2. člena 
(Področje uporabe) Uredbe EU 2018/1139. Pri tem se mora omejiti na dele, 
ki se nanašajo na plovnost zrakoplovov in vplive na okolje.  
3. V nadaljevanju poglavja je potrebno urediti samo tista vprašanja 
plovnosti zrakoplovov in vplivov na okolje, ki so po navedeni uredbi v 
pristojnosti RS. To vključuje tudi tiste vsebine, ki jih po navedenih uredbah 
ureja država članica ali pristojni organ države članice (glede na pristojnosti 
v RS). 
4. Vsako podvajanje ureditve je lahko nevarno, za uporabnike zakona 
neprijazno, agenciji pa omogoča arbitrarno uporabo slovenskega ali 
evropskega letalskega prava. Gre tudi za pravno varnost v morebitnih 
sporih. 
 

Mnenje predlagatelja. 

SVZ 55 Plovnost je večinoma urejena v Čikaški konvenciji, 2018/1139 in 748/2012; 
glede na obrazložitev je plovnost zrakoplovov, ki jih pokriva 1139 urejena v 
1321/2014, medtem ko so nacionalnemu urejanju prepuščeni zrakoplovi in 
letalne naprave iz Priloge 1 1139; Za te je torej plovnostne zahteve treba 
določiti v tem zakonu (vsaj okvirno), v, na njegovi podlagi izdanim 
podzakonskem predpisu, pa jih še kvečjemu le podrobneje razdelati. Ali 
prav razumemo predlagano ureditev? 

Da. 
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AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

56 Ker vse to, kar se navaja v 1. točki, že določa Osnova uredba in druge EU 
uredbe je smisel tega člena nejasen. Če se cilja na Aneks 1 zrakoplova, naj 
to jasno napiše! 
 
Dodatno JGZ LC in izvajalci civilnih letalskih aktivnosti: 
Agencija določi certifikacijske specifikacije za posamezne vrste zrakoplovov 
in letalnih naprav, ki niso urejeni s predpisi Evropske unije. 
 

Vse pojasnjeno v obrazložitvi. 

SVZ 56/3 glede na izvršilno klavzulo je po našem mnenju v zakonu treba vsaj okvirno 
določiti pogoje (gl. npr. 31(4) veljavnega zakona); od njih je namreč odvisna 
pridobitev pravice, zaradi česar so ti pogoji potem zakonska materija. 
projektiranje, izdelava in sprememba zrakoplova se  izvede v skladu z EU 
predpisi, za tiste zrakoplove, ki so zajeti v uredbah EU, za tiste, ki pa niso, 
pa uredi minister, kot to izhaja iz predlaganega tretjega odstavka; 

Se upošteva. 
 
Dopolni se obrazložitev, zakaj pogoji niso že navedeni v besedilu člena in bodo 
posledično urejeni šele na podzakonski ravni. 

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

57/4 To je velik problem! Predpisi EU že določajo CS za certificirane. Želja 
agencije je določati certifikacijske specifikacije za Anex1 kjer spoh niso 
potrebne. To tudi pomeni, da se specifikacije lahko zmišljuje sproti, brez 
javne objave. 
 
V sedanjem dogajanju, kjer veljaven pravilnik določa, da speciifikacije 
določa imenovani letalski strokovnjak za posamezni projekt, agancija 
pogosto krši določbe veljavnega pravilnika in izsiljuje svoje zahteve na 
podlagi britanskih nacionalnih predpisov. Cilj 4) točke je uzakonitev takih 
idej zato na to ne moremo pristati. 

Za zrakoplove, ki niso urejeni po EU predpisih, agencija izda certifikacijske 
specifikacije, če gre za serijsko izdelavo teh zrakoplovov. Če zrakoplov ni narejen 
po CS, se za njegovo izdelavo odobri projekt. 
Obrazložitev je dopolnjena. 

SVZ 57/4 Od prvega do tretjega odstavka se določbe nanašajo na zrakoplove iz 
1139.  
Kot izhaja iz obr. pa se četrti odstavek nanaša na anex 1 zrakoplove. 
2018/1139 vsebuje v prilogi 1 zrakoplove, za katere uredba ne velja in so 
torej prepuščeni ureditvi v DČ. Gl. obr. k 55.čl. 

Da. 

SVZ 58/1 »spričevalo o plovnosti« - Kdo pa izda? Ustrezno dopolnite. Se upošteva. 
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SVZ 58/3 Pomeni, da v nac. zak. določimo, da če niso izpolnjeni pogoji iz EU, pa 
čeprav gre za zrakoplove, podvrženi tej ureditvi, dovolimo, da vseeno 
letijo? Je to dopustno? Ni s tem preseženo pooblastilo iz EU predpisov? 
Kot izhaja iz obr. bi se to dovolilo za testne lete, predstavitvene lete…te lete 
bi bilo treba vsaj okvirno ali primeroma določiti v zakonu. 
 
 
 
 
»usposobljen subjekt« - Kot izhaja iz obrazložitve k 195. členu usposobljen 
subjekt ne izdaja dovoljenja, pač pa ima JP zgolj za posamezna dejanja v 
postopku odločanja agencije. Prosimo preverite. 

Da, to je dopustno v skladu s predpisi EU (748/2012). Primer: za zrakoplov, ki je v 
okvari, se izda dovoljenje za let do prvega možnega servisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glede usposobljenega subjekta/pooblaščenih izvajalcev glej prenovljena člena o 
usposobljenih subjektih in pooblaščenih izvajalcih skupaj z dopolnjenimi 
obrazložitvami. 

MP 58, 59 V zvezi s petim odstavkom 58. in 59. člena predloga zakona ugotavljamo, da 
ta kot storilca prekrška določa »operatorja«, medtem ko četrti odstavek 
predmetnih določb kot storilca prekrška določa »lastnika ali uporabnika 
plovila«. Glede na navedeno predlagamo, da se ustrezno popravi kategorija 
storilca prekrška v petem odstavku 58. in 59. člena predloga zakona.  
Ob tem dodatno predlagamo, da se pri vseh kategorijah storilcev prekrškov 
določi, da gre za »lastnika ali uporabnika zrakoplova«, kot storilca prekrška 
pa doda tudi »odgovorno osebo v državnem organu«  za primere, ko je 
lastnik ali uporabnik zrakoplova država. 
 

Pripomba je upoštevana. 

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

59/1 »ki niso urejeni s predpisi Evropske unije«,  
»skladnost s certifikacijskimi specifikacijami«,  
»tako predpisano« 
 
 
Spet »certifikacijske specifikacije« v Aneks 1 ... 
Če se ne izdaja »Plovnost« ampak »Dovoljenje za letenje«, potem tu CS 
nimajo kaj iskati. 
 
Če je Zakon jasen v globah, naj bo jasen tudi v določilih in naj jasno pove 
katere vrste zrakoplovov iz Aneks 1 zahtevajo certifikacijo in katere 
skladnost z zahtevami, oz. čim že (.. primeri v razlagi K 59. členu) 
 
 

Pripomba nejasna. 
Za zrakoplove, ki niso urejeni po EU predpisih, agencija izda certifikacijske 
specifikacije, če gre za serijsko izdelavo teh zrakoplovov. Če zrakoplov ni narejen 
po CS, se za njegovo izdelavo odobri projekt. 
Obrazložitev je dopolnjena. 
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SVZ 59/3 »ali pooblaščena organizacija« - Kdo je to? Ali nima le agencija teh 
pooblastil za izdajo dovoljenja? Prosimo za pojasnilo. 
 
 
»stranka« - Kdo je to? Pa je stranka usposobljena za tovrstno pripravo 
ocene? 

Glede usposobljenega subjekta/pooblaščenih izvajalcev glej prenovljena člena o 
usposobljenih subjektih in pooblaščenih izvajalcih skupaj z dopolnjenimi 
obrazložitvami.  
 
 
Se upošteva. 

SVZ 59/4 »pogoje« - Zaradi pravne varnosti bi pogoji vsaj okvirno morali biti določeni 
na zakonski ravni, ministru pa bi bilo prepuščeno, da jih le še podrobneje 
razdela. 

Dopolnili člen, vendar je bolj podrobno urejanje zaradi raznovrstnosti aneks 1 
zrakoplovov in letalnih naprav na nivoju zakona nemogoče. Dopolnili obrazložitev. 
 
Dopolni se obrazložitev, zakaj pogoji niso že navedeni v besedilu člena in bodo 
posledično urejeni šele na podzakonski ravni. 

MP 60 Smiselno enake pripombe kot k 58. in 59. členu glede kategorije storilca 
prekrška, ki je »lastnik ali uporabnik zrakoplova« oziroma »operator, 
predlagamo, da se kategorije storilcev prekrškov ustrezno popravijo tudi v 
60. členu predloga zakona, kot storilca prekrška pa doda tudi »odgovorno 
osebo v državnem organu« - za primere, ko je lastnik ali uporabnik 
zrakoplova država. 
K 58, 59: 
V zvezi s petim odstavkom 58. in 59. člena predloga zakona ugotavljamo, da 
ta kot storilca prekrška določa »operatorja«, medtem ko četrti odstavek 
predmetnih določb kot storilca prekrška določa »lastnika ali uporabnika 
plovila«. Glede na navedeno predlagamo, da se ustrezno popravi kategorija 
storilca prekrška v petem odstavku 58. in 59. člena predloga zakona.  
Ob tem dodatno predlagamo, da se pri vseh kategorijah storilcev prekrškov 
določi, da gre za »lastnika ali uporabnika zrakoplova«, kot storilca prekrška 
pa doda tudi »odgovorno osebo v državnem organu«  za primere, ko je 
lastnik ali uporabnik zrakoplova država. 
 

Pripomba je upoštevana. 

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

60/1 Ali EASA predpisuje mejne vrednosti? 
 
 
Dodatno JGZ LC in izvajalci civilnih letalskih aktivnosti: 
Kaj pa predpisi Evropske unije in postopku certifikacije. 

Da, EASA v postopku certifikacije posameznega zrakoplova predpisuje mejne 
vrednosti hrupa. 

AOPA 
SLOVENIA 

60/2 »ki niso urejeni s predpisi Evropske unije«;  
»v postopku certifikacije« 
 
Spet certifikacija necertificiranih? Ali ne razumemo, kaj ta izraz pomeni?  
 

Pripomba nejasna. 
Za zrakoplove, ki niso urejeni po EU predpisih, agencija izda certifikacijske 
specifikacije, če gre za serijsko izdelavo teh zrakoplovov. Če zrakoplov ni narejen 
po CS, se za njegovo izdelavo odobri projekt. 
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SVZ 60/2 »ali usposobljen subjekt« - Pa lahko izda spričevalo? Kot izhaja iz 
obrazložitve k 195. členu lahko tak subjekt opravlja le posamezne 
strokovne naloge. 
 
 
 
»spričevalo o hrupu zrakoplovu, vpisanemu v register zrakoplovov« - 
Spričevalo se po tej določbi izda tako subjektu za zrakoplove, urejene s 
pravom EU, kot tudi za tiste, ki so prepuščeni nacionalni ureditvi in niso 
urejeni z EU? Glede na dostavek verjetno ne, se pravi, se opravi zgolj 
postopek certifikacije, ne izda pa spričevala? 

Glede usposobljenega subjekta/pooblaščenih izvajalcev glej prenovljena člena o 
usposobljenih subjektih in pooblaščenih izvajalcih skupaj z dopolnjenimi 
obrazložitvami.  
 
 
 
 
Da, razumete pravilno, agencija za aneks 1 zrakoplove ne izda spričevala o hrupu, 
v postopku certifikacije pa mora izpolniti zrakoplov tudi zahteve glede hrupa (ne 
sme preseči določenih mejnih vrednosti hrupa).  
 

MP 61 Smiselno enake pripombe kot k 58. in 59. členu glede kategorije storilca 
prekrška, ki je »lastnik ali uporabnik zrakoplova« oziroma »operator, 
predlagamo, da se kategorije storilcev prekrškov ustrezno popravijo tudi v 
61. členu predloga zakona, kot storilca prekrška pa doda tudi »odgovorno 
osebo v državnem organu« - za primere, ko je lastnik ali uporabnik 
zrakoplova država. 
K 58, 59: 
V zvezi s petim odstavkom 58. in 59. člena predloga zakona ugotavljamo, da 
ta kot storilca prekrška določa »operatorja«, medtem ko četrti odstavek 
predmetnih določb kot storilca prekrška določa »lastnika ali uporabnika 
plovila«. Glede na navedeno predlagamo, da se ustrezno popravi kategorija 
storilca prekrška v petem odstavku 58. in 59. člena predloga zakona.  
Ob tem dodatno predlagamo, da se pri vseh kategorijah storilcev prekrškov 
določi, da gre za »lastnika ali uporabnika zrakoplova«, kot storilca prekrška 
pa doda tudi »odgovorno osebo v državnem organu«  za primere, ko je 
lastnik ali uporabnik zrakoplova država. 
 

Materialna določba je črtana. 

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

61/1 Samo tehničnim predpisom SLO? Ali za to ne obstajajo mednarodne oz. 
EASA zahteve? Zakaj ta razlika med npr. hrupom?? 
Menda je še najbolj jasno, da elektronska oprema, ki seva v prostor mora 
ustrezati mednarodnim standardom saj lahko moti mednarodni prostor. Ne 
glede na vrsto zrakoplova! 
Tu je zahteva - povsem nelogično- prenizka! 

Člen se briše. Določba ni potrebna v tem zakonu. 

SVZ 61/1 »ustrezati tehničnim predpisom Republike Slovenije« - Kateri so ti? Člen se briše. Določba ni potrebna v tem zakonu. 
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MP 62 V zvezi z znaki prekrška, ki so določeni v četrtem odstavku 62. člena 
predloga zakona, menimo, da ti glede na materialno določbo prvega 
odstavka niso določeni ustrezno, saj predmetna določba nalaga, da mora 
lastnik zrakoplova vzdrževati zrakoplov v stanju, ki v skladu z zahtevami 
začetne in stalne plovnosti iz predpisov Evropske unije, tega zakona in na 
njegovi podlagi izdanih predpisov ter drugih predpisov in pravnih aktov, ki 
veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji, zagotavlja plovnost 
zrakoplovov. 
Če lastnik ali uporabnik zrakoplova zrakoplov uporablja, mora biti ustrezno 
vzdrževan, zato predlagamo, da se ustrezno dopolni materialna določba 
prvega odstavka. Če zrakoplov ni v upora (samo stoji v hangarju), ne vidimo 
razloga, da bi lastnika ali uporabnika kaznovali, če zrakoplova ne vzdržuje. 
Smiselno enake pripombe kot k 58. in 59. členu predloga zakona 
izpostavljamo tudi pri 62. členu predloga zakona. 
 

Materialna določba je črtana. 

SVZ 62/1 »zahtevami začetne in stalne« - Kje so te zahteve določene?  
Na EU ravni je to urejeno v 2012/748 in 2014/1321; postavlja se vprašanje, 
ali področje v celoti ureja EU in je DČ še kaj sploh prepuščeno.  
 
Ali te zahteve začetne in stalne plovnosti ta zakon oz. na njegovi podlagi 
izdan predpis sploh določa? 

Gre za splošen člen, ki določa osnovna pravila plovnosti tako za EU zrakoplove 
kot tudi ne-EU. Podzakonsko urejanje za ne-EU zrakoplove sledi v nadaljnjih 
členih. 
 
Vrstni red členov se spremeni. 
 
Da, dodane so nove pravne podlage. 

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

62/3 »Fizični ali pravni osebi, ki izpolnjuje pogoje glede stalne plovnosti« 
 
To besedilo je konfuzno. Kdo izpolnjuje pogoje – oseba ali njen zrakoplov?  
 
 

Se upošteva. 

SVZ 62/3 »ali pooblaščena organizacija« - Kdo pa je to? Je kje določena? Kdo jo 
pooblasti? 
 
 
»listine o plovnosti« - Ni to pridržano le agenciji? 
 
 
 
»v skladu s predpisi Evropske unije, tem zakonom in na njegovi podlagi 
izdanimi predpisi ter drugimi predpisi in pravnimi akti, ki veljajo oziroma se 
uporabljajo v Republiki Sloveniji na področju civilnega letalstva.« - odveč 

Glede usposobljenega subjekta/pooblaščenih izvajalcev glej prenovljena člena o 
usposobljenih subjektih in pooblaščenih izvajalcih skupaj z dopolnjenimi 
obrazložitvami.  
 
 
 
 
 
Na tem mestu ni odveč, pripomba se ne upošteva. 
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MP 63 V zvezi z znaki prekrška iz petega odstavka 63. člena predloga zakona, 
menimo, da ti niso določeni ustrezno, zato predlagamo, da se določita dva 
ločena prekrška, in sicer prekršek kot kršitev drugega odstavka (znaki 
prekrška v smislu, »če vzdrževanja ne opravlja ustrezna organizacija«) in 
prekršek kot kršitev tretjega odstavka (znaki prekrška v smislu, »če oseba 
nima ustreznega spričevala, licence dovoljenja…, ki izkazuje ustrezno 
vzdrževanje). 
Pri sedmem odstavku 63. člena predloga zakona predlagamo, da se kot 
kategorijo storilca določi tudi »odgovorno osebo v državnem organu«. 
 

Pripomba je upoštevana. Določena sta dva ločena prekrška za kršitev dveh 
odstavkov. 

SVZ 63 Iz določbe izhaja, da se za zrakoplove, ki so urejeni s predpisom EU, 
uporabijo tiste zahteve, za vse ostale pa zahteve, določene s tem zakonom 
in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. V nadaljevanju (četrti odstavek)  je 
dana izvršilna klavzula ministru, da za te zrakoplove, ki niso podvrženi EU 
ureditvi, določi pogoje. V zvezi s tem menimo, da morajo pogoji in merila biti 
določeni že na zakonski ravni, nadaljnjemu urejanju na podzakonski ravni pa 
bi bilo prepuščeno le podrobnejše urejanje. 
 
Kot je člen zasnovan, se postavlja vprašanje njegovega izvrševanja v praksi, 
saj je določba sama po sebi podnormirana.  
 

Se upošteva. Določba se dopolni, nadgradi glede pogojev. 
 
Dopolni se obrazložitev, zakaj vsi pogoji niso že navedeni v besedilu člena in bodo 
posledično urejeni šele na podzakonski ravni. 

SVZ 63/2 »katera koli druga oseba« - Ne pomeni to potem vsakogar? 
 
 
 
»s predpisi Evropske unije« - Iz obr. izhaja, da gre za uredbo 2014/1321. 

Ne, gledati je treba člen v 2014/1321/EU (M.A.201) in npr. 18.a člen v Pravilniku o 
ultralahkih letalnih napravah. 
 

SVZ 63/3 »iz prejšnjega odstavka« - Prejšnji odstavek določa izvajalce vzdrževanja. Izvajalci vzdrževanja so lahko pravne in fizične osebe in ta odstavek to želi 
poudariti. 
 

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

63/4 TEGA ŠE NI V CELOTI za Anex1 
 
 
Dodatno JGZ LC in izvajalci civilnih letalskih aktivnosti: 
 
ki niso urejeni s predpisi Evropske  
 
 

Da, zakon predvideva pravne podlage za izdajo teh predpisov. 

AOPA 
SLOVENIA 

64/1  »ki niso urejeni s predpisi 
Evropske unije« 
 
tekst je na nek način sporen.  
 

Se ne upošteva, pripomba ni jasna.  
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AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

64/2  
»se sme opravljati v skladu s certifikacijskimi specifikacijami EASA.« 
 
 
2. točka je lapsus. Če se je v 1. točki priznala dokumentacija za tehnične 
spremembe in velika popravila, potem se lahko v skladu z njo tudi dela, ne 
pa da potem druga točka zahteva da se dela s specifikacijami EASA !!! Ne 
mešati EASA kamor ne sodi! 
 

Določba zaradi jasnosti preoblikovana.  Obrazložitev je natančnejša.  
 

SVZ 64/2 »standardna popravila« - V prejšnjem odstavku so velika popravila. Tako pravo EU kot ta zakon razlikujeta med velikimi, standadrnimi in manjšimi 
popravili. Za velika in standardna popravila je potrebna odobritev pristojnega 
organa, za manjša pa ne. 
Določba zaradi jasnosti preoblikovana 

Fizična 
oseba 1 

65 1. Ni jasno ali gre v tem primeru za stransko sankcijo ali del sistema 
stalnega nadzora. Tega vprašanja ne rešuje niti obrazložitev člena, ki 
očitno temelji le na vprašanju plovnosti zrakoplova. 
2. Ni dovolj natančno urejeno kaj, ob kateri stopnji ugotovljene kršitve. 

Pripomba ni jasna, člen se preoblikuje tako, da se črta tretji odstavek. 
 
 

SVZ 65/3 Na več mestih v predlogu zakona se za posamezna področja, ki jih je treba 
urediti na nacionalni ravni, določa smiselna uporaba izvršilnih ukrepov iz 
predpisov Evropske unije (npr. tretji odstavek 65. člena), kar po našem 
mnenju ni ustrezno in jih je zaradi pravne varnosti v zakonu treba jasno 
določiti. 

Tretji odstavek se črta. 

SVZ 65/3 »izvršilni ukrepi iz predpisi Evropske unije« - Kateri pa so to? zaradi pravne 
varnosti jih je treba v zakonu konkretizirati. 
 
Opomba – »smiselno uporabljajo« je rumeno obarvano 

Tretji odstavek se črta. 

Fizična 
oseba 1 

K III. 
Poglavju ( 
CERTIFICI
RANO IN 
STROKOV
NO 
OSEBJE) 
 

Velja enako kot pri prejšnjem poglavju, le da je v tem primeru potrebno 
dodatno upoštevati Uredbo EU  2011/1178. 
 

Mnenje predlagatelja. 
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AERO 4M 66 (1) Certificirano osebje so: 
- piloti in kabinsko osebje (letalska 
posadka in kabinsko osebje), 
- osebe, ki opravljajo naloge 
vzdrževanja in plovnosti zrakoplova, 
- osebe, ki opravljajo naloge vodenja 
in kontrole zračnega prometa,- 
- osebe, ki opravljajo naloge 
načrtovanja letalskih operacij, 
- padalci, jadralni padalci, jadralni 
zmajarji in piloti oziroma upravljavci 
letalnih naprav. 
Smatramo, da je potrebno črtati osebe 
za vodenje plovnosti zrakoplova in 
osebje za opravljanje nalog 
načrtovanja letalskih operacij. 
  

   Pripomba 1:  Kdo certificira 
osebe ki opravljajo naloge 
plovnosti zrakoplova? Po 
Evropski zakonodaji jim 
pooblastilo za delo plovnostnih 
nalog izda podjetje samo. 
 
   Pripomba 2:  Člen v predlagani 
obliki vodi do banalnega 
zaključka: namreč, pilot, ki sam 
opravi pripravo na let (naredi 
načrt za lastno letalsko operacijo) 
tega ne sme opraviti brez 
“Licence za dispečerja”. 
 
   Pripomba 3: Ne strinjamo se, 
da so potrebne licence za osebje, 
ki načrtuje letalske operacije. To 
postavlja slovenska podjetja v 
podrejen položaj. Prevozniki 
lahko za načrtovanje letenja 
najamejo tuja podjetja, kjer 
osebje teh zahtev ne izpolnjuje, 
pa vendar lahko načrtujejo za 
slovenska podjetja. Menimo, da 
je potrebno usposabljanje, temu 
pa naj sledi interni 
»assessment«, na osnovi 
katerega potem podjetje izda 
avtorizacijo za izvajanje 
posameznih nalog načrtovanja 
letenja. 
Pripomba 4: Posledično 
predlagamo tudi umik “Pravilnika 
o licenci letalskega dispečerja” iz 
člena 309 (27). 

Se upošteva na način, da zakon ne ločuje več med strokovnim in certificiranim 
osebjem, pač pa določa zgolj osebje v letalstvu. 
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MOP 66 Predlog spremembe (1) in (2) 
odstavka 66. člena: 
 (1) Certificirano osebje so : 
• pilot in kabinsko osebje (letalska 

posadka in kabinsko osebje), 
• osebe, ki opravljajo naloge glede 

vzdrževanja in plovnosti 
zrakoplova, 

• osebe, ki opravljajo naloge vodenja 
in kontrole zračnega prometa, 

• osebe, ki opravljajo naloge 
načrtovanja letalskih operacij, 

• osebe, ki opravlja naloge izvajanja 
letalskih meteoroloških opazovanj 
ali dajanja napovedi in opozoril, 

• padalci, jadralni padalci, jadralni 
zmajarji in piloti oziroma 
upravljavci drugih letalnih naprav, 

in morajo imeti veljavno licenco, 
dovoljenje, rating, pooblastilo, potrdilo, 
spričevalo oziroma drugo ustrezno 
listino. 
(2) Strokovno osebje so osebje: 
• ki opravlja naloge letališko 

strokovnega osebja, 
• ki opravlja naloge pri izvajalcu 

storitev ATM/ANS, razen osebe, ki 
opravljajo naloge vodenja in 
kontrole zračnega prometa ali 
naloge izvajanja letalskih 
meteoroloških opazovanj ali 
dajanja napovedi in opozoril. 

in morajo imeti veljavno licenco, 
dovoljenje, rating, pooblastilo, potrdilo, 
spričevalo oziroma drugo ustrezno 
listino. 

Po obstoječi zakonodaji spada 
meteorološko osebje med 
letalsko osebje. Obrazložitev 66. 
člena predlagatelja zakona 
vsebuje tudi sklic na relevantne 
priloge Čikaške konvencije, torej 
Prilogo 1 Licenciranje osebja. V 
Prilogi 1 (ki nekako definira 
certificirano osebje po predlogu 
tega zakona) je v poglavju 4.7 
navedeno osebje službe letalske 
meteorologije, zato ne najdemo 
argumentov po katerih osebje, ki 
opravlja naloge izvajanja letalskih 
meteoroloških opazovanj, dajanja 
napovedi in opozoril ne bi bilo 
vključeno med certificirano 
osebje.  
Ena ključnih nalog meteoroloških 
služb je tudi priprava vremenskih 
opozoril (primeri; Airport warning, 
SIGMET warning, wind shear 
warning)…. Zato je treba 
osnovnim in ključnim nalogam 
osebja dodati tudi opozorila. 

Se upošteva na način, da zakon ne ločuje več med strokovnim in certificiranim 
osebjem, pač pa določa zgolj osebje v letalstvu. Doda se obseg vsebine dela za 
meteorologe. 
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KZPS 66 Prvi odstavek govori o »certificiranem osebju«, medtem, ko se v 34. točki 3. 
člena navaja »letalsko osebje«. V kolikor s tem niso mišljeni različni pojmi, 
predlagamo poenotenje terminologije. 
 
V tretji alineji prvega odstavka so omenjene »osebe, ki opravljajo naloge 
vodenja in kontrole zračnega prometa«. V izogib nesporazumom 
predlagamo, da se ta v tej alineji jasneje zapiše oz. specificira, da gre za 
kontrolorje zračnega prometa.  
 
Peta alineja prvega odstavka določa, da so certificirano osebje tudi 
»upravljavci letalnih naprav«. Z ozirom na nejasnost definicije »letalne 
naprave«, kot že izpostavljeno zgoraj v pripombi k 3. členu, je posledično 
tudi nejasno katero osebje so upravljalci letalnih naprav. Nesprejemljivo je, 
da ne poznamo »letalne naprave« oziroma je to takšna, ki je ni mogoče 
razvrstiti med obstoječe vrste letalnikov, določeno pa je, da morajo biti 
upravljalci le-teh certificirani. 
 
Predlagamo dopolnitev tretje alineje drugega odstavka na način, da se ta 
glasi: »osebe, ki opravljajo operativne naloge pri izvajalcu storitev ATM/ANS, 
razen certificiranega osebja iz tretje alineje prejšnjega odstavka«. 
Predvidevamo namreč, da namen določbe med strokovno osebje ni zaobjeti 
popolnoma vse osebje izvajalca ATM/ANS storitev, ki je zaposleno pri 
izvajalcu ATM/ANS. 
 

Delno se upošteva, na način, da zakon ne ločuje več med strokovnim in 
certificiranim osebjem, pač pa določa zgolj osebje v letalstvu. Izrazje se prilagodi. 

AERO 4M 67 (5) Osebe iz prejšnjega člena morajo med opravljanjem nalog imeti pri sebi 
veljavna licenco, dovoljenje, rating, pooblastilo, potrdilo, spričevalo oziroma 
drugo listino. 
Tehnično osebje v skladu z EU 1321/2014 mora predložiti licenco v 24 
urah. 67. člen je torej v nasprotju z EU zakonodajo. 
 

Se upošteva. 

SVZ 67 Določba je prazna, pogoji niso določeni; določeno je le, da morajo biti 
določeni v skladu z veljavno zakonodajo. Ne pa kje so določeni in kdo jih 
določi. Takšna določba je pomanjkljiva. 

Se ne upošteva. Določba ni prazna, ampak podaja osnovno zahtevo za osebje v 
letalstvu, to je posedovanje ustrezne listine za opravljanje njenega dela, kot to 
pričakuje od države pogodbenice ICAO in kar se odraža v pravu EU. 
 
Ta komentar in nadaljnje razumemo, kot da mora že zakon urejati vse pogoje za 
posamezno vrsto osebja v letalstvu, izvajalce usposabljanja, izvajalce 
zdravstvenih pregledov itd. in se podzakonskega urejanja ne potrebuje več (10 ali 
več nacionalnih predpisov). Ali je to namen SVZ? 

SVZ 67/2 »zdravstvene, jezikovne in druge zahteve« - Kje pa so te zahteve 
določene? Se s tem misli na pogoje iz sedmega odstavka, ki jih bo 
predpisal minister? 

Se ne upošteva. Glej obrazložitev k prejšnji zahtevi. 
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SVZ 67/3 in 
67/4 

»se določijo« - Kje so ti pogoji določeni, kdo jih določi? Ustrezno dopolniti. Se ne upošteva. Glej obrazložitev k prejšnji zahtevi 

MK 67/7 Predlagamo, da se sedmi odstavek 67. člena predloga zakona spremeni 
tako, da se glasi:  
»(7) Minister izda predpis, s katerim določi licence, dovoljenja, ratinge, 
pooblastila, potrdila, spričevala oziroma druge listine, vzdrževanje ravni 
znanja in usposobljenosti ter izpolnjevanje zdravstvenih, jezikovnih 
(slovenščina) in drugih pogojev.«. 
 

Pripomba ni jasna. Iz Čikaške konvencije izhaja obveznost komunikacije v 
letalstvu v angleškem jeziku. Ob tem mora država članica EU imeti tudi zahteve za 
uporabo domačega jezika v letalstvu. V RS te zahteve izpolnjujemo. 

SVZ 67/7 »določi licence, dovoljenja, ratinge, pooblastila, potrdila, spričeval oziroma 
druge listine« - Določi se način pridobitve? 

Se upošteva. 

Fizična 
oseba 2 

67/8  Pravilen sklon  
»dovoljenjem, ratingom, pooblastilom, potrdilom, spričevalom … 

Redakcija 

MORS 67/8 Preveriti, če je sklic na ta člen ustrezen. Pripomba je bila utemeljena. Sklic je bil napačen. 
MORS 67/9 Preveriti, če je sklic na ta člen ustrezen. Pripomba je bila utemeljena. Sklic je bil napačen. 
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MP 67/8, 67/9 V zvezi z osmim in devetim odstavkom 
67. člena predloga zakona 
ugotavljamo, da je določen napačen 
sklic na 53. člen predloga zakona – ta 
določa zasebne listine pri vpisu v 
register zrakoplovov. 
 

Osmi odstavek 67. člena 
predloga zakona določa prekršek 
»fizične osebe«, ki opravlja 
naloge brez veljavne licence, 
dovoljenja, itd.. Menimo, da gre v 
tovrstnih primerih dejansko za 
»odgovorne osebe« v smislu ZP-
1, zato predlagamo, da se 
predmetna kategorija namesto z 
izrazom »fizična oseba« določi le 
kot »oseba«, v obrazložitvi člena 
pa navede, da gre v tem primerih 
za odgovorne osebe pravne 
osebe, samostojnega podjetnika 
posameznika oziroma 
posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, dodatno pa se 
določi še dodaten prekršek 
pravne osebe, samostojnega 
podjetnika posameznika oziroma 
posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, če pri njem 
dela oseba brez ustrezne 
»licence« (zaposleno tako osebo 
lahko ima, vendar, če ji je licenca 
potekla in je še ni obnovila, v tem 
času svojega dela ne more 
opravljati – je npr. na čakanju). 
V zvezi z globo za prekršek iz 
devetega odstavka 67. člena 
predloga zakona (oseba nima pri 
sebi dokumenta s katerim izkaže 
veljavnost licence, dovoljenja…) 
menimo, da je globa določena 
nesorazmerno oziroma 
previsoko. Glede na navedeno 
predlagamo, da se globa za 
predmetni prekršek ustrezno 
zniža (z globo od 50 do 200 
eurov se v skladu s prvim 
odstavkom 24. člena Zakona o 
osebni izkaznici kaznuje oseba, ki 
identifikacijskega dokumenta, na 

Pripomba je bila utemeljena. Sklic je bil napačen.  
 
V zvezi z višino globe za prekršek, če oseba pri sebi nima dokumenta s katerim 
izkaže veljavnost licence, dovoljenja pojasnjujemo, da gre za zelo resno kršitev, 
saj z njo imetnik izkazuje izpolnjevanje zahtev ZLet-1 in omogoča učinkovit 
nadzor. Možnost elektronskega preverjanja veljavnosti licenc in dovoljenja 
nadzornik nima. Z dokumentom oseba izkaže dovoljenje za letenje. Odsotnost 
dovoljenja pomeni izredno visoko tveganje za letalsko varnost. 
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katerem so navedeni točni osebni 
podatki, na katerem fotografija 
izkazuje pravo podobo imetnika 
in ki ni poškodovan oziroma 
obrabljen, nima pri sebi ali ga 
noče dati na vpogled uradni 
osebi, ki je po zakonu za to 
pooblaščena). 
 

KZPS 67 Predlagamo, da se v drugem odstavku pred besedo »usposobljenosti« doda 
besedilo »strokovne predmetno specifične«. Nujna je namreč omejitev 
najširše možne množice usposobljenosti na relevantno usposobljenost. 
Nadalje predlagamo, da se iz besedila črta pojem »znanj«, ker je le-ta 
inherentno vsebovano v pojmu usposobljenosti. Enak predlog podajamo 
glede sedmega odstavka tega člena.  
 
V drugem odstavku dalje opozarjamo, da je jezikovna usposobljenost le 
podmnožica širše usposobljenosti, enako kot so jezikovna znanja 
podmnožica širših znanj. Predlagamo ustrezen zapis določbe, ki bo odseval 
povedano. 
 
Prav tako v drugem odstavku predlagamo, da se pred besedami »zahteve v 
skladu s predpisi Evropske unije« doda beseda »kompetenčne«. 
 
V sedmem odstavku je določeno, da minister izda predpis, s katerim določi 
licence, dovoljenja, ratinge, pooblastila, potrdila, spričevala oziroma druge 
listine, vzdrževanje ravni znanja in usposobljenosti ter izpolnjevanje 
zdravstvenih, jezikovnih in drugih pogojev. Izpostavljamo, da to ne odraža 
dejanskega stanja, saj tovrstno materijo za strokovno osebje v KZPS, d.o.o. 
(z izjemo zdravstvenih zahtev) ureja že sama Izvedbena uredba (EU) 
2017/373 ter z njo povezana Uredba o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o 
skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega 
prometa/izvajanja navigacijskih služb in drugih funkcij omrežja za upravljanje 
zračnega prometa ter njihov nadzor uredbo o izvajanju EU uredbe, oz. za 
kontrolorje zračnega prometa Uredba Komisije (EU) 2015/340. 
 

Pripombe glede izrazja se ne upoštevajo, ker je izrazje v zlet enako izrazju v pravu 
EU. Glede komentarja k sedmemu odstavku: besedilo člena se spremeni tako, da 
za določene osebe velja pravo EU.  
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KZPS 68 V prvem odstavku predmetnega člena se predvideva, da bo izpit vedno pisni, 
ustni in praktični. Upoštevajoč, da se lahko izpit izvaja v različnih fazah 
usposabljanja, torej tudi recimo v fazah, ki kandidatu še ne omogočajo 
praktične aplikacije znanja, ki se ga z izpitom ocenjuje predlagamo, da se s 
predpisom določi prilagodljivost treh načinov izvedbe izpita dejanskim 
potrebam in možnostim procesa ocenjevanja. Dodati velja, da taka dikcija 
tudi ni povsem skladna z Uredbo (EU) 2015/340. Le-ta namreč določa, da je 
teoretično preverjanje znanja lahko pisno ali ustno in/ali da se ocenjuje 
praktične spretnosti. V posledici navedenega predlagamo, da se zapis 
načinov izvedbe izpita iz oblike »so pisni, ustni in praktični« spremeni v obliko 
»so lahko pisni in/ali ustni in/ali praktični oziroma ocenjujejo praktične 
spretnosti«. 
 
V drugem odstavku tega člena je določeno, da »izpraševalce, komisijo ali 
drugo pooblaščeno osebo imenuje agencija«. Zastavlja se vprašanje, zakaj 
se izdajo pooblastila, potrdila, spričevala oziroma druge listine dovoljuje 
usposobljenemu subjektu, pooblaščeni organizaciji ali izvajalcu storitev, če 
mora izpitno komisijo imenovati agencija? Takšen način imenovanja tudi ni 
skladen z določbami, ki se v Uredbi (EU) 2015/340 o tehničnih zahtevah in 
upravnih postopkih za licence in certifikate kontrolorjev zračnega prometa 
nanašajo na preverjanje in ocenjevanje, zato predlagamo ustrezen popravek 
predmetne določbe. Predlagamo torej, da se v drugem odstavku 
predmetnega člena izloči »komisijo«, obstoječi, vendar popravljani stavek 
drugega odstavka predmetnega člena, pa se dopolni s stavkom: »V kolikor 
ni s predpisi Evropske unije, tem zakonom in na njegovi podlagi izdanih 
predpisov ter drugih predpisov in pravnih aktov, ki veljajo oziroma se 
uporabljajo v Republiki Sloveniji na področju civilnega letalstva, določeno 
drugače, izpitno komisijo imenuje agencija.« V skladu s predlogom tako 
agencija dejansko imenuje izpitne komisije v vseh primerih, ki tako zahtevajo, 
pa primeri sicer niso že urejani z evropskim pravnim redom. 
 
Vsebina 68. člena v 2., 3., 4., 5., 6. in 7. odstavku navaja izpraševalce, 
izpušča pa ocenjevalce, četudi jih relevantni evropski pravni red ureja v 
Uredbi (EU) 2015/340 zato predlagamo,  da se v navedene odstavke doda 
tudi ocenjevalce. 
 
Četrti odstavek tega člena določa, da »ne glede na prejšnji odstavek lahko 
naloge izpraševalcev, komisije ali druge pooblaščene osebe izjemoma 
opravljajo osebe, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prejšnjega odstavka, če te 
zahteve ni možno izpolniti.« Ob tem opozarjamo, da ob predpostavki, da se 
certificiranost v 66. členu predloga tega zakona zahteva z namenom 
zagotavljanja varnosti, potem neizpolnjevanje pogojev certificiranosti 
predstavlja neposredno negativen vpliv na varnost. V tej luči bi bilo potrebno, 

Se upošteva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se upošteva, drugačna oblika zapisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ne upošteva, termin pokriva druga pooblaščena oseba. 
 
 
Se upošteva. 
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glede na določbo prvega odstavka 16. člena, to določbo povezati z izjemo, 
kot je določena v 19. členu. Naš predlog zasleduje cilj zagotovitve 
zaokroženega cikla procesa vzpostavitve, ohranjanja in zagotavljanja 
varnosti oziroma sistema upravljanja varnosti. V nasprotnem primeru sistem 
upravljanja varnosti ni zaključen, kar vodi v latentno (spečo) povzročanje 
tveganj, ki se bodo izrazila lahko šele z ogrožanjem varnosti v posledici 
nekompetentne izpitne komisije. 
 
V šestem odstavku predmetnega člena so nanizani izločitveni kriteriji za 
izpraševalce, komisije ali drug pooblaščene osebe. V luči določb oziroma 
zahtev Uredbe (EU) 2015/340 gre za dodatne zahteve za imetnike pooblastil 
ocenjevalca, pri čemer pa je eden ciljev evropskega regulatornega okvirja na 
področju letalstva prav enakost zahtev v celi EU/ECAC regiji. Dodatne 
zahteve na nacionalni ravni s tega razloga tako niso dopustne. Dodatne 
zahteve, ki se doslej niso izvajale bodo v praksi povzročile dodatne 
administrativne ovire pri imenovanju ocenjevalcev, kar bo induciralo nove – 
doslej neobstoječe stroške – zaradi zamud od konca pedagoškega procesa 
prenosa kompetenc na kandidata do ocenjevanje teh kompetenc. V kolikor 
bi bil recimo definiran v zvezi z izpolnjevanjem določb 6. odstavka 
predmetnega člena sprejemljivi način skladnosti, ki bi določal, da so zahteve 
tega 6. odstavka izpolnjene, če ocenjevalec, ki poseduje odločbo oziroma 
dovoljenje za gibanje in zadrževanje v objektih navigacijskih služb zračnega 
prometa bi zagato dodatnih administrativnih in stroškovnih bremen v celoti 
odpravilo. Imetniki omenjenih dovoljenj namreč izpolnjujejo določbe 6. 
odstavka obravnavanega člena. 
 
 

Se upošteva, vendar pojasnjujemo, da so v pravu EU različne ureditve (glej 
FCL.1010 in pripadajoči AMC) 

MJU 68/4 V četrtem odstavku niso navedeni razlogi, zaradi katerih zahteve ni mogoče 
izpolniti. Predlagamo, da se določba ustrezno dopolni, z namenom, da ne 
bi izjeme v praksi postale pravilo. Ob tem tudi ni jasno, kako bodo te osebe 
lahko izpolnile pogoj iz naslednjega odstavka. 

Se upošteva, določba se briše. 

SVZ 68/4 Ampak zakaj potem imamo pogoje, če jih ni nujno izpolnjevati in lahko tudi 
ob neizpolnjevanju pogojev nekdo opravlja to nalogo. Določba je nejasna. 
Poleg tega, glede na sedmi odstavek, taka oseba ne pade pod prekršek? 

Se upošteva, določba se briše. 

SVZ 68/5 »vse pogoje« - Kateri so ti pogoji?  Se ne upošteva. 
MJU 68/6 Šesti odstavek navedene določbe določa, da ne morejo biti izpraševalci, 

komisija ali druga pooblaščena oseba tiste osebe, ki so bile pravnomočno 
obsojene z odločbo agencije o prekršku. Določba ni povsem jasna, zato 
prosimo za pojasnilo, ali so pri tem mišljene osebe, zoper katere je agencija 
vodila prekrškovni postopek. 

Se upošteva. 
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AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

68/6 »obsojene z odločbo agencije o prekršku« 
 
A je to besedilo OK? Agencija lahko obsodi??? To je v domeni sodišča 
vendar. 
 
 

Se upošteva. 

MP 68/7 Glede prekrška iz sedmega odstavka 68. člena predloga zakona menimo, da 
ni določen ustrezno, saj je predviden sankcija za prekršek »posameznika«, 
če opravlja naloge izpraševalca ali druge pooblaščene osebe brez 
imenovanja agencije. Glede na navedeno predlagamo, da se predlagani 
prekršek črta iz besedila predloga zakona, saj menimo, da bi bilo skrajno 
nenavadno, da bi agencija v komisijo imenovala osebo, ki ne izpolnjuje 
pogojev za izpraševalca. 
 

Pojasnilo: Izpiti v letalstvu ne potekajo samo kabinetno in na podlagi predhodnega 
imenovanjem komisij ali konkretnega izpraševalca za posameznega kandidata. 
Obstajajo določeni izpiti, ko se kandidat sam dogovori z izpraševalcem (npr. 
podaljšanje pooblastila ali ratinga), da izvedeta izpit in po končanem izpitu 
izpraševalec obvesti CAA o izvedenem izpitu. Ob tem se lahko ugotovi kršitev, da 
je izpit izvedel izpraševalec, ki bodisi ni imel ustreznega dovoljena ali mu je 
dovoljenje poteklo ali pa mu je bilo dovoljenje predhodno odvzeto, vendar je kljub 
temu izvedel izpit, ki ga ne bi smel. Drug primer bi bil, da bi izpraševalec izvedel 
izpit na tipu zrakoplova za katerega ni imel ustreznega dovoljena oziroma 
certifikata. 

SVZ 68/7 Postavlja se vprašanje, kako se taka določba izvrši v praksi. Za določitev 
prekrška mora biti jasno normirano ravnanje, čemur v zadevnem primeru ni 
tako, saj pogoji niso določeni. Prosimo za pojasnilo oziroma ustrezno 
dopolnitev določb. 

Pojasnilo: Izpiti v letalstvu ne potekajo samo kabinetno in na podlagi predhodnega 
imenovanjem komisij ali konkretnega izpraševalca za posameznega kandidata. 
Obstajajo določeni izpiti, ko se kandidat sam dogovori z izpraševalcem (npr. 
podaljšanje pooblastila ali ratinga), da izvedeta izpit in po končanem izpitu 
izpraševalec obvesti CAA o izvedenem izpitu. Ob tem se lahko ugotovi kršitev, da 
je izpit izvedel izpraševalec, ki bodisi ni imel ustreznega dovoljena ali mu je 
dovoljenje poteklo ali pa mu je bilo dovoljenje predhodno odvzeto, vendar je kljub 
temu izvedel izpit, ki ga ne bi smel. Drug primer bi bil, da bi izpraševalec izvedel 
izpit na tipu zrakoplova za katerega ni imel ustreznega dovoljena oziroma 
certifikata. 

KZPS 69 Glede na v prvem odstavku (ponavljajoče se) uporabo besedne zveze 
»zrakoplovih ali letalnih napravah« je moč sklepati, da »zrakoplov« ni letalna 
naprava, četudi je kot letalnik lažji od zraka sposoben letenja in/ali celo 
lebdenja, kar ni sprejemljivo. Ob tem opozarjamo na zgoraj že podane 
pripombe k definiciji »letalne naprave« (k 3. členu). 
 

Se delno upošteva- glej spremembo definicije. 

MP 69 V zvezi s prekrškom iz tretjega odstavka 69. člena predloga zakona menimo, 
da znaki prekrška glede na sklicevanje na prvi odstavek 70. člena predloga 
zakona niso ustrezno določeni, zato predlagamo, da se znaki določijo 
pravilno glede na materialno določbo, katere kršitev pomeni storitev 
prekrška. 
 

Pripomba je upoštevana.   
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MJU 70 Z namenom jasne opredelitve zahtev po izpolnjevanju pogojev predlagamo, 
da se ponovno preveri določbe, v katerih je navedeno, da je treba 
izpolnjevati pogoje iz predpisov EU ali/in Predloga zakona, saj se v 
različnih določbah enkrat pojavlja veznik »in«, drugič pa veznik »ali«, kot 
primer navajamo tudi določbi 73. in 68. člena Predloga zakona. 

Se upošteva. 

AERO 4M 70 (2) Kadar predpisi iz prejšnjega 
odstavka ne zahtevajo certifikacije 
izvajalca usposabljanja, se 
usposabljanje certificiranega ali 
strokovnega osebja izvaja na podlagi 
izjave izvajalca usposabljanja, 
da izpolnjuje kadrovske, materialne in 
druge pogoje. 
 
Ta člen je v nasprotju z EU 1321/2014 
 

Usposabljanje strokovnega 
osebja na področju vzdrževanja 
letal in plovnosti je prepuščeno 
trgu oziroma podjetja sama 
dodatno usposabljanju. Način 
usposabljanja je definiran. (glej 
EU 1321/2014  AMC 2 145.A.30 
(e) Personell requirements  
paragraf 3). V kolikor ZLET 
zahteva nekakšno “certifikacijo” 
usposabljanja kot so HF, EWIS, 
SMS  postavi slovenske 
izobraževalne ustanove v 
podrejen položaj napram ostalim 
podjetjem v EU. 
 

Gre za nerazumevanje določbe, ne gre za dodatne zahteve,saj se ta člen ne 
nanaša na usposabljanje, ki ga morajo v okviru EU predpisov izvajati izvajalci 
storitev za svoje osebje. Dodana je obrazložitev in člen nekoliko dodelan. 

SVZ 70/1 »kadrovske, materialne in druge pogoje« - Norma je sama po sebi 
negotova. Kako bi se naj izvajala v praksi? Kateri so pogoji iz tega zakona 
in na njegovi podlagi izdanega predpisa? Treba jih je določiti. 

Se ne upošteva, glej utemeljitev pri 67. členu. 

SVZ 70/2 »predpisi iz prejšnjega odstavka ne 
zahtevajo certifikacije izvajalca 
usposabljanja« - Kako bo nekdo to 
vedel, poiskal? 
 
 
»kadrovske, materialne in druge 
pogoje« - Zato morajo biti ti določeni; 
kako bo sicer lahko podana izjava o 
izpolnjevanju pogojev. 

 Odstavek se črta, premeni se prvi odstavek. 
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MOP 70 v 
navezavi z 
71 

(1) Usposabljanje certificiranega ali 
strokovnega osebja opravljajo izvajalci 
usposabljanja, ki izpolnjujejo 
kadrovske, materialne in druge pogoje 
iz predpisov Evropske unije ali tega 
zakona in na njegovi podlagi izdanih 
predpisov ter drugih predpisov in 
pravnih aktov, ki veljajo oziroma se 
uporabljajo v Republiki Sloveniji na 
področju civilnega letalstva in jim je 
agencija izdala certifikat, razen če 
navedeni predpisi ne zahtevajo 
certifikacije. 
 
(2) Kadar predpisi iz prejšnjega 
odstavka ne zahtevajo certifikacije 
izvajalca usposabljanja, se 
usposabljanje certificiranega ali 
strokovnega osebja izvaja na podlagi 
izjave izvajalca usposabljanja, da 
izpolnjuje kadrovske, materialne in 
druge pogoje. 
… 
 
71. člen 
1) Usposabljanje certificiranega 
osebja, ki izvaja usposabljanje na 
zrakoplovih ali letalnih napravah, ki 
niso urejeni s predpisi Evropske unije, 
in izvajalec usposabljanja strokovnega 
osebja, ki ni urejeno s predpisi 
Evropske unije, izvaja izvajalec 
usposabljanja, ki mu je agencija izdala 
certifikat izvajalca usposabljanja… 
 

70. člen govori: 
(2) o izjemah za izvajalce za 
primer, ko ni podlage v EU 
predpisih, 71. člen pa predpisuje 
certificiranje za vse, brez izjeme, 
čeprav ni podlage v EU predpisih. 
Člena sta neskladna med seboj. 
Treba bo ustrezno popraviti 71. 
člen, da ne bo v neskladju s 70. 
členom (2). Iz 70. in 71. člena ni 
jasno razvidno katere 
organizacije lahko pripravijo 
izjavo in katere bodo predmet 
certifikacije po 71. členu.  
 

Se upošteva. 

KZPS 71 Tudi v prvem odstavku tega člena opozarjamo na zgoraj že izpostavljeno 
problematiko glede uporabe termina »letalna naprava«. 
 
V prvem odstavku dalje opozarjamo na tipkarsko napako »Evropske 
Izvajalec - unije,« ter posledično predlagamo izbris besede »Izvajalec –«. 
 

Se delno upošteva – glej zgoraj. 
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Fizična 
oseba 2 

71/3  »druge pogoje«, »številko«  Slovnični popravek  Redakcija. 

SVZ 71/3/4 »druge pogoje oziroma omejitve« -- ??? Gre za nerazumevanje dejanskih okoliščin. Npr. izvajalec usposabljanja je omejen 
na določeno različico določenega tipa zrakoplova. 

MP 71 V zvezi s prekrškom iz petega odstavka 71. člena predloga zakona menimo, 
da se ta nepravilno sklicuje tudi na drugi odstavek 71. člena predloga 
zakona, zato predlagamo, da se navedeni sklic črta iz besedila predloga 
zakona. 
 

Pripomba je upoštevana.   

MP 72 V zvezi s prekrškom iz šestega odstavka 72. člena predloga zakona menimo, 
da se ta nepravilno sklicuje tudi na drugi odstavek 72. člena predloga 
zakona, zato predlagamo, da se navedeni sklic črta iz besedila predloga 
zakona. Hkrati predlagamo, da se v prvem odstavku 72. člena predloga jasno 
določi, da zdravstvene preglede lahko opravlja izvajalec zdravstvenih 
pregledov, ki mu je bil izdan certifikat s strani agencije.  
 

Pripomba je upoštevana.   

SVZ 72/2 »ob upoštevanju pogojev iz predpisov Evropske unije ali tega zakon in na 
njegovi podlagi izdanimi predpisi ter drugimi predpisi in pravnimi akti, ki 
veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji na področju civilnega 
letalstva.« - nepotrebno 

Se zavrne. 

SVZ 72/3 »v skladu s predpisi Evropske unije in tem zakonom in na njegovi podlagi 
izdanimi predpisi ter drugimi predpisi in pravnimi akti, ki veljajo oziroma se 
uporabljajo v Republiki Sloveniji na področju civilnega letalstva.« - 
nepotrebno 

Se zavrne. 

SVZ 72/5 »zdravstvene pogoje za pridobitev, podaljšanje ali obnovo certifikatov, 
obseg zdravstvenih pregledov in veljavnost zdravniškega spričevala« - V 
zvezi z izvršilno klavzulo ministru opozarjamo, kot že večkrat, da bi zakon 
pogoje moral vsaj okvirno določiti, ministru pa prepustiti podrobnejšo 
ureditev… 

Se zavrne, smo pa dopolnili obrazložitev glede izvršilne klavzule. 
Če SVZ vztraja, potem prosimo za pomoč, kako se naredi določitev okvirnih 
pogojev za izvršilno klavzulo za tak obseg zahtev, kot je npr. uredbe EU 
2011/1178 med.b. Ali kako določimo pogoje iz Pravilnika o zdravstveni 
sposobnosti letalskega in drugega strokovnega osebja (Uradni list RS. 04/20)? 

SVZ 72/6 »in drugim odstavkom« - Je sklic ustrezen? Ta odstavek določa, da 
agencija odloči o certifikatu izvajalca. 

Prekški. 

SVZ 73/2 »razen če predpis Evropske unije, ta zakon in na njegovi podlagi izdani 
predpis ter drugi predpisi in pravni akti, ki veljajo oziroma se uporabljajo v 
Republiki Sloveniji na področju civilnega letalstva, določajo drugače« - Kaj 
to pomeni? Imaš eno ali drugo ureditev.   

Se upošteva. 
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Aeroklub 
Ptuj, 
Aeroklub 
Lesce,  
Letalska 
zveza 
Slovenije, 
Aeroklub 
Postojna 

73/3 Uradna oseba agencije ali preiskovalni organ ne more ocenjevati 
duševnega ali telesnega stanja in ne more opravljati preizkusa 
alkoholiziranosti. 
Gre za neskladje z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. 
 
Preiskovalni organ ni imenovan 
 

Se delno upošteva, uradna oseba agencije pa je zdravnik, ki izpolnjuje pgoje po 
pravu EU. 

MJU 73/3 2. alineja tretjega odstavka 73. člena Predloga zakona naj se spremeni 
tako, da se glasi: 
»-če uradna oseba agencije ali preiskovalni organ ugotovi, da oseba ni 
duševno ali telesno zmožna za pravilno opravljanje dela oziroma, da je pod 
vplivom alkohola, drog ali zdravila, ki lahko vpliva na zmanjšanje njegove 
telesne ali duševne sposobnosti;«. 

Se ne upošteva. Dejanska ugotovitev je rezultat specialnega pregleda. Briše se 
»prizadeta«. 

SVZ 73/3 K tretji alineji - Ne ve se kateri…določba ni določna, je negotova. Se upošteva. 
SVZ 73/4 »pri« - Na?   Se upošteva. 
AERO 4M 74 Naj se doda stavek k (3) točki 74.člena: Podatke, ki so del Registra 

certificiranega in strokovnega osebja, Agencija pridobi iz dokumentacije, ki 
je del postopka ob izdaji licenc, dovoljenj, pooblastil, potrdil, spričeval ali 
drugih listin. 

Pripomba ni jasna. 

Informacijski 
pooblaščene
c 

74 IP opozarja, da ni ustrezna splošna določba o povezovanju z referenčnimi 
registri, pri čemer ni opredeljeno, kateri registri naj bi se povezovali z 
registrom certificiranega in strokovnega osebja, za kateri namen naj bi se 
povezava omogočala, katere osebne podatke naj bi se na ta način 
obdelovalo in kaj naj bi bil povezovalni znak. V obrazložitvah je predlagatelj 
navedel kot primer referenčnega registra centralni register prebivalstva. 
Glede na navedeno IP predlaga, da se ustrezno določno (in ne primeroma) 
navede konkretne registre, s katerimi naj bi se register certificiranega in 
strokovnega osebja povezoval, ter namen povezave, povezovalni znak in 
nabor osebnih podatkov, ki bodo na ta način predmet obdelav. V 
nasprotnem primeru določba 7. odstavka 74. člena predloga ZLet-1 ne bo 
skladna z Ustavo RS, saj pomeni nedoločno in odprto opredelitev obdelav 
neznanega nabora osebnih podatkov, za neznane namene iz vnaprej 
nedoločenih zbirk. 

Pripomba je upoštevana. Vsebina člena glede povezovanja s CRP je bila ustrezno 
dopolnjena. Določen je bila nabor podatkov, ki bodo predmet obdelave, 
povezovalni znak bo EMŠO, register certificiranega in strokovnega osebja bo 
povezan s CRP. 

SVZ 74/1 Brisanje »razen če ta zakon določa drugače« Se ne upošteva, glej npr 196. člen 
MNZ (2) 
ODZIV 
14.12.2021 

74 K 74. členu (pripomba IP) 
S pripombo Informacijskega pooblaščenca, ki se nanaša na povezovanje 
evidenc, se strinjamo 

Glej odziv pri pripombi IP glede 74. člena 
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MP 74/3 v 
navezavi 
na 74/5 

Tretji odstavek 74. člena določa, da se v registru certificiranega in 
strokovnega osebja vodijo tudi podatki o prekrških po tem zakonu, pri čemer 
naj bi se ti podatki v skladu s predlaganim petim odstavkom 74. člena 
predloga zakona hranili trajno. 
 
 
 
 
Predlagamo, da se v nabor podatkov iz tretjega odstavka 74. člena predloga 
zakona doda EMŠO in določi podlago za avtomatizirano povezovanje s 
Centralnim registrom prebivalstva z namenom posodabljanja evidence. 
Vztrajamo, da se iz registra certificiranega in strokovnega osebja črtajo 
»podatki o prekrških po tem zakonu«, saj se tovrstni podatki vodijo v 
prekrškovni evidenci pristojnega nadzornega (posledično – prekrškovnega 
organa) – 203. člen ZP-1, pri čemer izbris teh podatkov (praviloma po treh 
letih od pravnomočnosti) sistemsko ureja 205. člen ZP-1. 
Register certificiranega in strokovnega osebja ne more in ne sme biti trajna 
»kazenska« evidenca, saj bi v nasprotnem primeru veljavo, da oseba ves 
čas velja za »obsojeno«, kar pa je v izjemnih primerih lahko določeno le za 
najbolj zavržna kazniva dejanja – t. i. evidenca pedofilov (drugi in tretji 
odstavek 84. člena Kazenskega zakonika), kar pa ne more in ne sme veljati 
za manj nevarna kazniva ravnanja kot so prekrški. 
Če je za odločanje o izpolnjevanju pogojev pomembna tudi kaznovanost za 
prekrške, lahko zakon v tem primeru določi, da pristojni organ lahko za 
potrebe vodenja določenega postopka iz evidence pristojnega 
prekrškovnega organa pridobi tiste podatke, ki so pomembni za njegovo 
odločanje, dopustno pa bi bilo v evidenci obdelovati generične podatke o 
kaznovanosti (kot npr. zaznamke), iz katerih pa ne bi izhajalo za katere 
kršitve je bila oseba kaznovana (zapisane torej ne smejo biti pravne 
kvalifikacije prekrškov) – takšno obdelovanje občutljivih osebnih podatkov bi 
bilo po oceni Ministrstva za pravosodje še ustrezno, saj v takem primeru ne 
gre za »dodatno« prekrškovno evidenco, podatki pa so pomembni zaradi 
zagotavljanja varnosti letalskega prometa. 
 

Pripomba je bila upoštevana. V registru certificiranega in strokovnega osebja se 
ne bodo zbirali podatki o vodenih prekrškovnih postopkih po ZLet-1.   

Fizična 
oseba 2 

74/3  »podatke«,  
Slovnični popravek v 6., 8. in 9. točki tega člena. 

Redakcija. 

KZPS 74/4 V četrtem odstavku predlagamo, da se beseda »uporabljajo« nadomesti z 
besedama: »smiselno uporabljajo«. 
 

Se upošteva. 
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MK 74/5 Predlagamo, da se v petem odstavku 
74. člena predloga zakona beseda 
»arhiviranju« nadomesti z besedilom 
»varstvo arhivskega gradiva ter 
arhiviranje«. 

 Se upošteva. 

MJU 74/6 Predlagamo, da se v navedeni določbi 
izpusti besedo »lahko«, tako, da je 
določeno, da se register 
vodi v elektronski obliki. 

 Se ne upošteva. 

MP 74/7 V sedmem odstavku 74. člena predloga 
zakona je predvideno »povezovanje z 
referenčnimi registri in izmenjava 
podatkov med njimi«. Navedena 
obdelava ni dovolj določno 
opredeljena, da bi bilo zadoščeno 
zahtevi prvega odstavka 9. člena 
Zakona o varstvu osebnih podatkov (v 
nadaljevanju: ZVOP-1) in drugega 
odstavka 38. člena Ustave. Iz 
obrazložitve izhaja, da je to morda 
povezovanje s Centralnim registrom 
prebivalstva, vendar ta namen ni jasno 
razviden iz določbe. 
 

 Pripomba je upoštevana. Dopolnjeni so odstavki tega člena.  Določen je 
povezovalni znak: EMŠO.   

SVZ 74/7 »referenčnimi« - To pa so kateri?  Register certificiranega in strokovnega osebja bo povezan s CRP. 
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KZPS 75 Prvi odstavek določa, da »agencija odloči o začasnem odvzemu licence, 
dovoljenja, ratinga, pooblastila, potrdila, spričevala oziroma druge listine, 
omejitvi ali preklicu listin certificiranega in strokovnega osebja«. 
Predvidevamo, da je pri tem mišljen zgolj začasni odvzem tistih licenc, 
dovoljenj, ratingov itd., ki jih izdaja agencija, in ne tudi tistih, za katere je 
pristojen izvajalec storitev ATM/ANS sam. V izogib dvomom oz. nejasnostim, 
predlagamo dopolnitev predmetne določbe na način, da bo odsevala 
povedano. 
 
Opozarjamo tudi na dejstvo, da zgolj začasni odvzem ni dovolj učinkovit 
ukrep, saj je včasih, v primeru trajnejših stanj, potreben odvzem kot tak oz. 
preklic. Glede kontrolorjev zračnega prometa sicer tovrstno možnost 
podeljuje že Uredba (EU) 2015/340 o tehničnih zahtevah in upravnih 
postopkih za licence in certifikate kontrolorjev zračnega prometa. Po drugi 
strani začasni odvzem tudi ni dovolj jasno urejen (npr. koliko časa traja tako 
stanje). Izvajalec storitev je v negotovem položaju, ker je pri začasnem 
odvzemu nejasno, kakšne delovnopravne možnosti ima delodajalec prav 
zaradi »začasnega« stanja neizpolnjevanja pogojev (nejasno je, koliko časa 
takšno začasno stanje lahko traja). Posedovanje ustreznega dovoljenja za 
delo je namreč (predpisan) pogoj za zasedbo delovnega mesta oz. 
opravljanje dela. V luči povedanega predlagamo dopolnitev predmetnega 
člena.  
 

Razume se pravilno. 
 
 
 
 
 
 
Gre za problem prava EU, ki ne odpravlja vaših pomislekov, nacionalno pravo pa 
ne sme podajati dodatnih zahtev. 

MP 75 Predlagamo, da se izrecno določi, da se dejstva iz tega člena (začasni 
odvzem, omejitev, preklic itd.) vpišejo v register certificiranega in 
strokovnega osebja. Obdelave osebnih podatkov (vpis dejstev) morajo 
namreč biti urejene z zakonom. Predlagamo še, da se določi tudi izbris ali 
blokiranje zapisov, ki niso več aktualni (npr. začasni odvzem po preteku 
obdobja odvzema). Dodatno se sprašujemo, ali je tu lahko ovira (v smislu 
nove alineje prvega odstavka 75. člena predloga zakona) potek kazenskega 
obsodba ali pravnomočna obsodba za uradno pregonljivo kaznivo dejanje. 
 

To je že urejeno – glej 11. točko tretjega odsatvka 74. člena. 
Ne, ni ovira. 

SVZ 75/1 »predpisanih« - Kje so te predpisane? 
 
 
K prvi alineji »v skladu s predpisi Evropske unije, tem zakonom in na 
njegovi podlagi izdanimi predpisi ter drugimi predpisi in pravnimi akti, ki 
veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji na področju civilnega 
letalstva« - odveč 

Se upošteva. 
 
 
Se ne upošteva. 
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MJU 75/1 V 4.alineji prvega odstavka 75. člena 
Predloga zakona ni jasno določeno, 
katere so t. i. »navedene listine«, 
skladno z navedenim predlagamo 
sklicevanje na splošne določbe. 

 Se upošteva. 

Fizična 
oseba 2 

75/1  »je na podlagi zdravniškega spričevala 
ocenjen ….. 

Neskladnost z uvodnim stavkom 
v 1. točki tega člena. 

Redakcija. 

MJU 75/2 Glede na splošno uporabo določb Zakona o splošnem upravnem postopku 
v Predlogu zakona, predlagamo, da se v drugem odstavku 75. člena 
Predloga zakona določi, da agencija odloči o odvzemu listine v upravnem 
postopku 

Se ne upošteva, jasno je, da agencija o tem odloči v upravnem postopku. 

SVZ 75/5 Zaradi pravne varnosti je treba te ukrepe identificirati. Peti odstavek se črta. 
 
 

KZPS 76 Določba predvideva, kdaj lahko agencija od imetnika licence, dovoljenja, 
ratinga, pooblastila, potrdila, spričevala oziroma druge listine, zahteva, da 
opravi preizkuse usposobljenosti, kakor tudi specialne preglede za 
ugotovitev telesne in duševne zmožnosti za izvajanje privilegijev iz licenc, 
brez opredelitve posledic v tovrstnih primerih. V izogib dvomom, predlagamo 
dopolnitev določbe z navedbo posledic.  
 

 Se upošteva, določba se dopolni. 

SVZ 76 »v primeru dvoma«  - Je dvom dovolj? 
Prosimo za pojasnilo. enako kot 260(5) 

 Se upošteva, dopolnjena je obrazložitev. 

MP 77/4, 77/5 V zvezi s četrtim in petim odstavkom 77. člena predloga zakona predlagamo, 
da se kategorija storilca prekrška  namesto »fizična oseba« enostavno določi 
kot »oseba«. 
 

Pripomba je upoštevana.    

Fizična 
oseba 2 

77/5  »izvajal«  Uskladitev.  Redakcija. 

SVZ 78/1 »to« - Se nanaša na osebje? 
 
 
»ne izpolnjuje pogojev« - Katerih? Identificirati. 

Da, na osebje. 
 
 
 
Se upošteva. 

SVZ 78/2 »izvaja« - Izvede?  Se ne upošteva. 
SVZ 80/1 »v skladu s predpisi Evropske unije, tem zakonom in na njegovi podlagi 

izdanimi predpisi ter drugimi predpisi in pravnimi akti, ki veljajo oziroma se 
uporabljajo v Republiki Sloveniji na področju civilnega letalstva.« - 
Presplošno, nič ne izvemo. Predvsem nastane še vprašanje prekrškovnih 
določb, na kaj se potem nanaša. Norma mora biti jasna, obveznost 
določena, da se lahko potem sankcionira. 

Se upošteva, dodela se člen in obrazložitev. 
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SVZ 80/2 »minimalne zahteve« - Neke 
okvirne,splošne zahteve morajo biti v 
zakonu. 

 Se upošteva. Določba se nadgradi.  

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

80/2 Ali imamo predpis za uporabo licenc FCL na Anex 1 zrakoplovih ? Pripomba sicer ni jasna, vendar pojasnjujemo, da je tak npr primer Pravilnika o 
zrakoplovih za raziskovalne, eksperimentalne ali znanstvene namene (Uradni list 
RS, št. 47/19) – člena 27 in 28. 

AERO 4M 81 (6) V času preverjanja usposobljenosti na krovu zrakoplova je vodja 
zrakoplova izpraševalec, v času 
usposabljanja pa inštruktor.  
 
Predlagamo spremembo točke (6): 
 
V fazi usposabljanja ali preverjanja na krovu zrakoplova sta izpraševalec ali 
inštruktor lahko imenovana za vodjo zrakoplova samo v primeru, da sedita 
na sedežu, ki jima omogoča neposreden dostop do krmil za upravljanje 
zrakoplova. 
 
Izpraševalec mora za oceno CRM (cockpit resource management) dela 
posadke posadko opazovati s tretjega sedeža. V tem primeru nikakor ne 
more in ne sme biti vodja zrakoplova. 
 

Se ne upošteva. 

MP 81 Vodja zrakoplova lahko zaradi varnosti sprejme vse ukrepe »vključno s 
prisilnimi« (drugi odstavek81. člena predloga zakona). Menimo, da bi 
potrebno vsaj primeroma našteti kateri prisilni ukrepi (pooblastila) se lahko 
uporabijo (tudi v povezavi s tem, da je lahko na zrakoplovu častnik za 
varovanje med letom – drugi odstavek 170. člena predloga zakona). 
 

Člen se spremeni, glej 82. člen. 

SVZ 81/2 »ukrepe« - Kateri pa so to? Kje so 
določeni? 

 Člen se spremeni, glej 82. člen. 

SVZ 82/1 Kot izhaja iz obr. so dolžnosti vodje zrakoplova za posamezne operacije 
urejene v 965/2012, 923/2012; za tiste, ki niso urejeni z EU, se določi v tem 
členu. 

Da. 

SVZ 82/2 »vsi predpisani dokumenti« - Sklic na člen, ki določa te dokumente. Se ne upošteva, členov je v Uredbi 2012/965/EU več, in sicer pri vsaki vrsti 
operacije drug nabor dokumentov, ki mora biti na krovu (ločeno za CAT operacije, 
za NCC operacije, za NCO operacije za SPO operacije itd). Tudi podzakonski 
predpisi bodo za vsako vrsto zrakoplovov predpisali posebej. 
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Fizična 
oseba 2 

82/2  »pripravljeni in sposobni«  Uskladitev.  Redakcija. 

SVZ 82/4 »četudi je to izven njihovih dolžnosti« - 
Potrebno? 

 Se upošteva. 

SVZ 82/7 »prisilne ukrepe« - Kakšne?  Se upošteva, dopolnitev besedila člena in obrazložitve. 
MP 82/7 K sedmemu odstavku 82. člena 

predloga zakona podajamo smiselno 
enako pripombo kot k 81. členu. 
 

K 81. členu: 
Vodja zrakoplova lahko zaradi 
varnosti sprejme vse ukrepe 
»vključno s prisilnimi« (drugi 
odstavek 81. člena predloga 
zakona). Menimo, da bi potrebno 
vsaj primeroma našteti kateri 
prisilni ukrepi (pooblastila) se 
lahko uporabijo (tudi v povezavi s 
tem, da je lahko na zrakoplovu 
častnik za varovanje med letom – 
drugi odstavek 170. člena 
predloga zakona). 
 

Se upošteva, dopolnitev besedila člena in obrazložitve. 

MP 82/8 V osmemu odstavku 82. člena predloga 
zakona je najbrž mišljeno, da gre za 
posredovanje informacij, ki se nanašajo 
na odkrivanje in preiskovanje kaznivih 
dejanj, zato predlagamo, da se določba 
ustrezno dopolni. 
 

 Se upošteva. 

Fizična 
oseba 2 

82/9  »so« se briše  Tipkovna napaka. Pripomba je upoštevana. 
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MP 82/9 V zvezi s prekrškom iz devetega odstavka ugotavljamo, da je kot kategorija 
storilca določen vodja zrakoplova, ki je z vidika kategorij storilcev iz ZP-1 
»odgovorna oseba«, zato se postavlja vprašanje akcesorne odgovornosti 
pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki 
samostojno opravlja dejavnost – glejte pripombo k 5. členu predloga zakona. 
Vodja zrakoplova mora vse, kar mu nalaga 82. člen predloga zakona 
zagotoviti kot odgovorna oseba, saj opravlja to nalogo v imenu, na račun, s 
sredstvi letalske družbe pri kateri je zaposlen. 
Glede na navedeno v razmislek predlagamo, da se prekrške iz devetega 
odstavka 82. člena predloga zakona določi tudi za pravno osebo, 
samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost. Če so prekrški iz predlaganega devetega odstavka res 
take naravne, da so izrazito osebni (kot npr. prekrški v zvezi z alkoholom ali 
prepovedanimi drogami), pa je treba v obrazložitvi člena pojasniti odstop od 
akcesorne odgovornosti, torej odstop od 14. in 14.a člena ZP-1. 
 

Pripombe se upoštevajo.  
Tudi za nespoštovanje ukazov vodje zrakoplova je določen prekršek za 
posameznika, saj je nespoštovanje ukazov vodje zrakoplova lahko razlog, da se 
mora zrakoplov vrniti na izhodiščno letališče.   

Fizična 
oseba 1 

83 1. Iz katere konvencije ali predpisa EU je to prepisano? 
2. Vsekakor je treba vsebine 59. do 61. člena ZLet očistiti pristojnosti in 
nalog, ki so že urejene Uredbi EU 965/2012, jasno pa zapisati pooblastila in 
naloge, ki jih ima vodja zrakoplova po določbah Konvencije o kaznivih 
dejanjih in nekaterih drugih dejanjih, storjenih na letalih, podpisano v Tokiu 
14. septembra 1963;Konvencije o zatiranju nezakonite ugrabitve 
zrakoplovov, podpisano v Haagu 16. decembra 1970; Konvencije o 
zatiranju nezakonitih dejanj zoper varnost civilnega letalstva, podpisano v 
Montrealu 23. septembra 1971, in njenim dopolnilnim Protokolom o 
zatiranju nezakonitih nasilnih dejanj na letališčih za mednarodno civilno 
letalstvo, podpisanim v Montrealu 24. februarja 1988. 
3. Peti odstavek: 1.000 evrov za ogrožanje varnosti zrakoplova je smešno. 
 

Pripomba je nejasna, čudi nas komentar pisca predpisov od leta 1991 do 
nedavna. 
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AERO 4M 83 Člen je potrebno dopolniti    
 
Pripomba 1: Predlagamo, da se globa 
iz točke (5) bistveno poviša. 
 
Pripomba 2: Na splošno za cel člen: 
Ali velja za zrakoplov vezan na AOC, 
vezan na registracijo, posadko ali 
slovensko ozemlje? 

Kabinsko osebje je vse pogosteje 
žrtev verbalnega ali fizičnega 
nasilja.  Zaradi posledic takih 
dejanj, je potrebno bistveno 
zvišati kazni in s tem poizkušati 
izboljšati stanje 

Višina globe za posamezno kršitev mora biti sorazmerna s težo kršitve in hkrati 
mora imeti generalno prevencijski učinek.  
Opredelitev do pripombe št. 2: prekrškovni postopki se vodijo v skladu z Zakonom 
o prekrških (ZP-1).  
 
Veljavnost predpisov o prekrških je opredeljena v drugem odstavku 5. člena ZP-1: 
»Predpisi o prekrških, ki veljajo na območju Republike Slovenije, se uporabijo tudi 
proti vsakomur, kdor stori prekršek na ladji, ki je vpisana v pristanišču na območju 
Republike Slovenije, ali na zrakoplovu, ki je vpisan v register oziroma evidenco 
zrakoplovov v Republiki Sloveniji, medtem ko se nahajata izven njenega 
območja.« 
 
Glej tudi člen o uporabi zakona (za zrakoplove v našem registru in za operatorje, 
ki imajo sedež v RS) 

MP 83 Menimo, da lahko glede na določbo 83. člena v povezavi z 81. členom 
predloga zakona, vodja zrakoplova tudi preventivno odvzame prostost 
nekomu, ki bi poskušal storiti kaznivo dejanje.  
Odvzem prostosti bi bilo treba s tega vidika po naši oceni natančneje urediti 
– tako z vidika časovnega vidika (kot je nujno potrebno, ne dlje kot za 
obdobje leta) ter tudi z vidika načina odvzema prostosti (ali se osebo priveže 
na sedež ali kaj drugega), nadzora osebe med odvzemom prostosti (to najbrž 
ne more biti vodja zrakoplova). Predaja storilca bi morala biti pogojena s 
pristojnostjo za pregon glede na splošna pravila KZ-1.  
 
 

Dodelala se je obrazložitev k 82. členu, v 81. členu se prisilni ukrepi brišejo. 

SVZ 83 (k naslovu) Podobno 61. člen 
veljavnega zakona; 

 Da. 

SVZ 83/1 »pooblastili« - Z drugim odstavkom?  Se upošteva. 
SVZ 85/1 »predpisov Evropske unije, ki določajo 

tehnične zahteve in upravne postopke 
za letalske operacije« - Je sklic zgolj na 
predpis EU (kot izhaja iz obr. je to 
965/2012) ok? Prosimo za pojasnilo. 
 
 
 
»navedenimi predpisi« - Kateri so to? 

 Da.Spremenjen člen in dopolnjena obrazložitev. 
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AERO 4M 86 Piloti in certificirano osebje iz pete 
alineje prvega odstavka 66. člena tega 
zakona vodijo zapise o času letenja v 
skladu s splošnimi akti agencije. 
 
Prosimo, preverite ali je to pravilno? 

5 alineja prvega odstavka člena 
66 govori o padalci, jadralni 
padalci, jadralni zmajarji in piloti 
oziroma upravljavci letalnih 
naprav. Ali je to prav? Kaj pa 
letalska posadka? 

Glej FCL.050 ter dodatno še pravna podlaga za izdajo splošnega akta glede 
predmetnega vprašanja za padalce, jadralne padalce, jadralne zmajarje in pilote 
oziroma upravljavce letalnih naprav.Dopolnjena obrazložitev. 

Fizična 
oseba 1 

K IV. 
Poglavju ( 
ZRAČNI 
PREVOZ): 
 

K točki 2. Mednarodni zračni prevoz: 
1. Člene pod tem naslovom je treba izčistiti in ločiti pravico "leteti" od 
pravice "prevažati".   
2. Določeni podatki se verjetno lahko pridobijo od Eurocontrola, vsekakor 
pa je treba v AIP Nemčije, Avstrije in Anglije preveriti zagotavljanje pravice 
preleta. 
 

Mnenje predlagatelja, se ne upošteva. 
Pripomba je nejasna glede na namen urejanja tega poglavja. AIP držav (tako 
Nemčije, Avstrije) vsebuje informacije iz nacionalnih predpisov, tudi EU, 
nenamenjena deležnikom v letalstvu. 

MP 87 Določitev kategorij storilcev prekrškov v predmetni določbi odstopa od 
siceršnje ureditve – glejte npr. 80. člen predloga zakona. Predlagamo, da se 
tudi pri 87. členu predloga zakona uporabi nomotehnika določanja prekrškov 
kot je uporabljena v 80. členu predloga zakona. 
 

Pripomba je sprejeta. 

SVZ 87/3 »ministrstvo izda dovoljenje tujemu letalskemu prevozniku ali tujemu 
operatorju za izvajanje kabotaže« - Ali to pomeni diskrecijo ministra? Kljub 
pravilu, da kabotaža sicer ni dovoljena, se z dovoljenjem ministra ta lahko 
izvaja? Če je to izjema od pravila, bi moralo biti določeno tudi pod kakšnimi 
pogoji. 

Se upošteva. 

Fizična 
oseba 2 

87/4  »v«  Vstaviti manjkajoči »v«. Redakcija. 

SVZ 87/5 »prejšnjega odstavka«  - Tretjega odstavka tega člena? Pripomba je upoštevana. 
SVZ 88/1 »s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter v skladu s 

predpisi Evropske unije« - Namerno rahlo drugačna dikcija? 
Da, dikcija je namerno drugačna, ker se člen nanaša samo na opravljanje 
domačega zračnega prevoza. 

Fizična 
oseba 1 

90 1. Pomešani sta pravica leteti v slovenskem zračnem prostoru s pravica 
prevažati v/iz Republike Slovenije. Ta člen in naslednje člene na isto 
vsebino je treba izčistiti. 
2. Drugi odstavek: Kako se to preverja? 
3. Tretji odstavek: Glede "preko njenega ozemlja" je verjetno nemogoče 
izvesti. 
4. Četrti odstavek: Treba je bolj podrobno določiti varnostne in poslovne 
pogoje. 
 

Pripomba se ne upošteva, člen ureja mednarodni redni zračni prevoz. Letalske 
prometne pravice tujim letalskim operatorjem zagotavljajo mednarodne pogodbe, 
ki zavezujejo RS in so pristojnim državnim organom znane. 
 
 
 
 
 
Glej uredbo EU (TCO). 
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AERO 4M 90 Predlagamo postavitev 10x višjih glob 
vseh postavk v členih 90 in 93. 
 

Pripomba: globe za prekrške so 
prenizke , v predlagani višini ne 
bodo dosegle namena 
preprečitve kršitev.  
 
Tuji prevoznik namreč brez težav 
za kršitev 90 in 93. Člena 
zaračuna 5.000€ višjo ceno za 
svojo storitev – napr. Kabotažo s 
poslovnim letalom. 

Pripomba je bila upoštevana. Prekrškovni organ I. stopnje bo lahko prevozniku 
izrekel tudi višjo globo od najnižje predpisane, saj gre za izvajanje kabotaže, ki 
operatorju prinaša premoženjsko korist. 

MP 90 K 90. in 93. členu 
 
V zvezi z desetim odstavkom 90. člena predloga zakona menimo, da gre za 
podvajanje s prekrški iz 5. člena predloga zakona, kar je v nasprotju z 
načelom zakonitosti v kazenskem (prekrškovnem) pravu – 28. člen Ustave, 
saj podvajanje znakov dveh različnih prekrškov ali znakov prekrška in 
kaznivega dejanja pomeni, da ima organ, pristojen za nadzor, (nedopustno) 
možnost izbire za kaznovanje domnevnega storilca prekrška. 
Glede na navedeno predlagamo, da prekrški v predlogu zakona uskladijo 
na način, da ne bo prihajalo do podvajanja prekrškovnih določb, zato 
predlagamo, da se iz besedila predloga zakona črtajo deseti, enajsti in 
dvanajsti odstavek 90. člena predloga zakona. 
Enako kot v zvezi z 90. členom predloga zakona predlagamo tudi v zvezi s 
šestim, sedmim in osmim odstavkom 93. člena predloga zakona – torej 
črtanje iz besedila predloga zakona. 
 

Pripomba je bila upoštevana. Podvajanje je bilo odpravljeno.  
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MZZ 90/3 MZZ izraža dvom v upravičenost 
izjeme v tretjem odstavku 90. člena, da 
se lahko izjemoma dovoljenje za prelet 
izda tudi če mednarodna pogodba še 
ne velja po slovenskem pravu, sploh 
glede na obrazložitev člena, da je 
"držav, s katerimi preleti v 
mednarodnem rednem zračnem 
prevozu niso urejeni glede na prej 
navedene podlage, in ki sploh preletijo 
ozemlja Republike Slovenije, malo". 
Glede na obrazložitev so to predvsem 
daljne otoške in nekaj afriških držav. 
MZZ meni, da glede na to, da se stanje 
z afriškimi državami, ki so bližje 
zračnemu prostoru RS, ureja, izjema, 
ki zahteva le vzajemnost in s tem 
povozi slovensko pravno ureditev, ni 
upravičena. 

 

 Pripomba se upošteva, briše za zadnji stavek tretjega odstavka tega člena. 

SVZ 90/3 K zadnjemu stavku - Gl. obr. ali je to 
dopustno? Je pravno ustrezno? MZZ? 

 Rešeno skladno z mnenjem MZZ. 

SVZ 90/8 Lahko, ali to storijo vedno, ko to 
ugotovijo? 

 Lahko to storijo, gre za diskrecijo. 

Fizična 
oseba 1 

91 1. Kaj pa Eurocontrol, njegov CFMU, 
ponavljalni načrti leta in še kaj?? 
2. Drugi odstavek: Zakaj mora biti 
ravno listina iz 8. točke v angleškem 
jeziku? Preveriti ZUP! 
 

 Se ne upošteva. Člen se ne nanaša na načrte leta. 
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Informacijski 
pooblaščene
c 

91 (in 96) Glede vodenja postopka in s tem 
povezanega morebitnega zbiranja in 
obdelave osebnih podatkov ter 
zavarovanja teh podatkov pri vročanju 
po elektronski poti IP iz previdnosti 
izpostavlja, da iz določb 91. člena ni 
povsem jasno razvidno (zlasti iz 
določb 10. točke drugega odstavka 91. 
člena) ali bodo v tem postopku 
predmet posredovanja in obdelave tudi 
osebni podatki. V kolikor je temu tako, 
bi moral biti njihov nabor jasno 
opredeljen, prav tako pa bi bilo 
smiselno zagotoviti ustrezne oblike 
zavarovanja teh podatkov pri pošiljanju 
po elektronski poti v 'klasične' 
elektronske predale (torej v take, ki ne 
izpolnjujejo zahtev varnega 
elektronskega predala). 

 Pošiljanje podatkov poteka v skladu z Direktivo (EU) 2016/681 evropskega 
Parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o uporabi podatkov iz evidence 
podatkov o potnikih (PNR) za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon 
terorističnih in hudih kaznivih dejanj (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 132), v 
delu, ki določa obveznosti letalskih prevoznikov glede prenosa podatkov iz 
evidence podatkov o potnikih (PNR). 

Fizična 
oseba 2 

91/2  »pošti«  Tipkarska napaka. Se upošteva. 
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MK 91/2 Predlagamo, da se 8. točka drugega 
odstavka 91. člena predloga zakona 
spremeni tako, da se glasi: 
»8. potrdilo, da je program varovanja 
tujega letalskega prevoznika ali tujega 
operatorja odobren od letalskih oblasti 
države, ki je določila tujega letalskega 
prevoznika ali tujega operatorja 
zrakoplova, oziroma na zahtevo 
ministrstva program varovanja tujega 
letalskega prevoznika ali tujega 
operatorja v angleškem jeziku; za 
potrdilo je treba priložiti tudi njegov 
overjen prevod v slovenski jezik; za 
program varovanja tujega letalskega 
prevoznika ali tujega operatorja, ki je 
obsežen, lahko uradna oseba 
ministrstva odloči, da se v slovenski 
jezik prevedejo le izvlečki besedila, ki 
so bistvenega pomena za odločitev, 
vendar pa lahko po presoji do 
odločitve zahteva prevod celotnega 
besedila,«. 

 Se upošteva, briše se »v angleškem jeziku«. 

Fizična 
oseba 1 

92 V naslovu člena manjka beseda 
"omejene". 

 Se ne upošteva. 

AERO 4M 93 Predlagamo postavitev 10x višjih glob 
vseh postavk v členih 90 in 93. 
 

Pripomba: globe za prekrške so 
prenizke , v predlagani višini ne 
bodo dosegle namena 
preprečitve kršitev.  
 
Tuji prevoznik namreč brez težav 
za kršitev 90 in 93. Člena 
zaračuna 5.000€ višjo ceno za 
svojo storitev – napr. Kabotažo s 
poslovnim letalom. 

Pripomba se upošteva. V skladu s tretjim odstavkom 52. člena ZP-1 se sme v 
hitrem postopku izreči najnižjo predpisano globo, razen, če z zakonom ni 
predpisano drugače. Pri odmeri sankcije mora prekrškovni organ med drugimi 
upoštevati gospodarsko moč gospodarske družbe (26. člen ZP-1). Prekrškovni 
organ bo lahko v hitrem postopku izrekel višjo globo od najnižje predpisane.     
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MP 93 K 90. in 93. členu 
 
V zvezi z desetim odstavkom 90. člena predloga zakona menimo, da gre za 
podvajanje s prekrški iz 5. člena predloga zakona, kar je v nasprotju z 
načelom zakonitosti v kazenskem (prekrškovnem) pravu – 28. člen Ustave, 
saj podvajanje znakov dveh različnih prekrškov ali znakov prekrška in 
kaznivega dejanja pomeni, da ima organ, pristojen za nadzor, (nedopustno) 
možnost izbire za kaznovanje domnevnega storilca prekrška. 
Glede na navedeno predlagamo, da prekrški v predlogu zakona uskladijo na 
način, da ne bo prihajalo do podvajanja prekrškovnih določb, zato 
predlagamo, da se iz besedila predloga zakona črtajo deseti, enajsti in 
dvanajsti odstavek 90. člena predloga zakona. 
Enako kot v zvezi z 90. členom predloga zakona predlagamo tudi v zvezi s 
šestim, sedmim in osmim odstavkom 93. člena predloga zakona – torej 
črtanje iz besedila predloga zakona. 
 

Pripomba je bila upoštevana. Podvajanje je bilo odpravljeno.   

Fizična 
oseba 2 

94/1  »štirih«  Sklon. Lektura. 

SVZ 94/1  za izvedbo enega do štirih letov 
najmanj tri delovne dneve pred 
dnevom izvedbe? prvega leta,  

 za izvedbo več kot štirih letov 
najmanj sedem delovnih dni pred 
dnevom izvedbe? prvega leta. 

 

 Se upošteva. 

AERO 4M 95 Predlog: iz besedila se črta zadnji del 
besedila: “...ali število potniških 
sedežev ne presega 19 potniških 
sedežev”. Zaključek teksta je torej “…, 
katerih vzletna masa ne presega 5.700 
kg.” 

Pripomba: Letala do 19 sedežev 
ne potrebujejo dovoljenja. Vsa 
poslovna (»business«) letala 
imajo pod 19 sedežev Zakon v 
predlagani obliki bi omogočil 
vsem tujim operaterjem, da letijo 
v Slovenijo in po EU brez težav. 
Omenjeni tekst ščiti tuje in 
diskvalificira slovenske 
prevoznikove.  

Se strinjamo s pripombo. Določba se spremeni, briše se navezava na število 
potniških sedežev. 

SVZ 95/2 Vsak zasebni let? Je to ok?  Da, vsak zasebni let.  
MORS 95/2 K »zasebni let« 

Menimo, da je ta izjema določena 
preširoko in dopušča možnost zlorab. 
Predlagamo črtanje te alineje ali vsaj 
ustrezno utesnitev definicije 
zasebnega leta v 3. členu. 

 Se ne upošteva. 
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SVZ 96 (k naslovu) Uskladiti z MJU. 
 
Iz obrazložitve izhaja, da gre za 
ureditev po vzoru Zakona o začasnih 
ukrepih v zvezi s sodnimi.., ki pa po 
našem mnenju ni ustrezen vzorčni 
primer, saj gre tam za začasne ukrepe 
in ne trajne, kot je v tem primeru. 

 MZI je uskladilo člen z MJU, upoštevalo pripombe. MJU pripombe glede ureditve 
po vzoru Zakona o začasnih ukrepih pripomb ni imelo. 

MJU 96 V zvezi z navedeno določbo se 
postavlja vprašanje, katere so tiste 
upravne zadeve, ki niso določene kot 
nujne, saj niso določene ne taksativno 
ne primeroma, hkrati pa tudi ni 
določeno, kdo bo presojal o nujnosti 
upravnih zadev. (Ne)nujnost 
posamezne upravne zadeve ni 
enoznačna, kar je lahko za 
posamezno stranko v postopku zelo 
nujno, je lahko za drugo stranko manj 
nujno. Posledično predlagamo, da se 
določba zapiše drugače in se pri tem 
ne veže na (ne)nujnost upravne 
zadeve. V zvezi s ponovnim 
vročanjem ni določeno, ali se ponovno 
vročanje opravi na enak način, kot je 
bilo izvedeno predhodno vročanje, ali 
pa se ponovitev vročanja opravi 
osebno na način, kot je to določeno v 
Zakonu o splošnem upravnem 
postopku. 

 Pripomba se sprejme, določba se popravi tako, da se briše »upravne zadeve, ki 
niso nujne«. Ponovno vročanje poteka na enak način kot prvo vročanje. 
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Informacijski 
pooblaščene
c 

96 (enako 
91) 

Glede vodenja postopka in s tem 
povezanega morebitnega zbiranja in 
obdelave osebnih podatkov ter 
zavarovanja teh podatkov pri vročanju 
po elektronski poti IP iz previdnosti 
izpostavlja, da iz določb 91. člena ni 
povsem jasno razvidno (zlasti iz 
določb 10. točke drugega odstavka 91. 
člena) ali bodo v tem postopku 
predmet posredovanja in obdelave tudi 
osebni podatki. V kolikor je temu tako, 
bi moral biti njihov nabor jasno 
opredeljen, prav tako pa bi bilo 
smiselno zagotoviti ustrezne oblike 
zavarovanja teh podatkov pri pošiljanju 
po elektronski poti v 'klasične' 
elektronske predale (torej v take, ki ne 
izpolnjujejo zahtev varnega 
elektronskega predala). 

 Pošiljanje podatkov poteka v skladu z Direktivo (EU) 2016/681 evropskega 
Parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o uporabi podatkov iz evidence 
podatkov o potnikih (PNR) za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon 
terorističnih in hudih kaznivih dejanj (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 132), v 
delu, ki določa obveznosti letalskih prevoznikov glede prenosa podatkov iz 
evidence podatkov o potnikih (PNR), in sicer v skladu s 5., 6., 7., 8. in 9. členom. 

MP 96 Izpostavljamo, da 96. člen predloga 
zakona ureja sui generis pravila za 
vročanje, ki niso vezana na naravo 
postopka, zato predlagamo, da se 
glede elektronskega vročanja uskladite 
z Ministrstvom za javno upravo. 

 MZI je uskladilo člen s pripombami MJU. 

SVZ 96/2 »v upravnih zadevah, ki niso nujne« - 
To pa so katere? 

 Ta del besedila je brisan, skladno s predlogom MJU. 

SVZ 96/3 »velja« - Gre za fikcijo? Potem se naj 
uporabi zapis »se šteje«. 

 Pripomba se zavrne. MJU na ta del besedila ni imel pripomb. 

SVZ 96/4 V tretjem odstavku je postavljena fikcija 
vročitve; kako pride potem do tega 
dvoma? 

 Pripomba se zavrne. MJU na ta del besedila ni imel pripomb. 

Fizična 
oseba 1 

97 Verjetno nepotrebno, če je pa to že v 
sporazumih. 
 

 Pripomba se ne upošteva. 

Fizična 
oseba 1 

99 1. Prvi odstavek: Ta rešitev se 
ponavlja. 
2. Četrti odstavek: Je to dovolj jasna 
ureditev o poročanju? 
 

 Pripomba se ne upošteva, pripomba ni jasna. 
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MP 99 V zvezi z nomotehniko določanja 
prekrškov ugotavljamo, da ta odstopa 
od pravilne nomotehnike, ki je sicer 
uporabljena npr. v 80. členu predloga 
zakona. Glede na navedeno je 
potrebno ustrezno popraviti šesti do 
osmi odstavek 99. člena predloga 
zakona, pri čemer je kategorijo »fizične 
osebe« v sedmem odstavku potrebno 
nadomestiti s kategorijo »posameznik« 
oziroma določiti vse kategorije storilcev 
prekrškov – tudi samostojnega 
podjetnika posameznika, 
posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost ter njuni odgovorni osebi. 

 

 Pripomba je bila upoštevana. 

SVZ 99/4  »določi poročanje« - To pa bo 
glede na vsebino uredil v 
navodilu kot obliki ministrskega 
predpisa; je pa ok, da iz 
obrazložitve izhaja, da bo 
ministrstvo to storilo z navodilom; 

Četrti odstavek se briše, saj je vsa potrebna ureditev v 24. členu predloga. 

SVZ 100 (k naslovu) Uskladiti z MNZ  Se upošteva. 
MP 100 Glede na to, da je prekršek določen kot 

kršitev prvega ali drugega odstavka 
100. člena predloga zakona, 
predlagamo, da se kršitev prvega in 
drugega odstavka določi alternativno z 
besedo »ali« (…operator, če v 
nasprotju s prvim ali drugim 
odstavkom…). 
 

 Pripomba je bila upoštevana. 

SVZ 100/2 Ne bi ti podatki morali biti povsem enaki 
podatkom iz 102(2)(18), kjer je sklic na 
API podatke? Prosim, preverite. 

 Se upošteva. 



predlog Zakona o letalstvu – pripombe in odzivi 

123 

 

Fizična 
oseba 1 

100-104  Vprašanja, ki se nanašajo tudi na 
t.i. zunanjo mejo EU - šengenska 
meja (npr.: 100. do 104. člen 
predloga), bi veljalo obravnavati 
pod skupnim naslovom v okviru 
operacij ali v splošnem delu 
predloga zakona. Prav tako je za 
razmisliti, če je policija primeren 
nadzorni in prekrškovni organ 
(naslov člena sicer govori o 
prekrškovnem organu, člen pa o 
nadzoru). Razumljivo je, da je 
policija prijavitelj, nadzorni in 
prekrškovni organ bi pa morala biti 
agencija, ker je to del operacije 
operatorja.  
 

Se ne upošteva, ker ni jasna. 

AERO 4M 101 - po vstopu potnikov organi iz prve 
alineje tega odstavka izbrišejo podatke 
v 24 urah po njihovem 
prejemu, razen ……. 
 
-letalski prevozniki, operatorji, tuji 
letalski prevozniki ali tuji operatorji 
morajo v 24 urah po prihodu…… 
 

Člen ni v skladu z 965/2012 ki 
govori, da se podatki morajo 
shranjevati vsaj 3 mesece.  
 

Se ne upošteva, ločiti je treba uredbo 965/2012 od direktiv 2016/681 in 
2004/82/ES. 

AERO 4M 102 (3) Podatke iz prejšnjega odstavka za 
vsak posamezni let letalski prevozniki 
pošljejo policiji dvakrat, in 
sicer od 24 do 48 ur pred načrtovanim 
časom odhoda leta in nemudoma po 
zaprtju leta. Let je zaprt, 
ko so potniki že vkrcani na letalo v 
pripravi na odhod in se ne morejo več 
vkrcati ali izkrcati. Letalski prevozniki 
podatke o potnikih izbrišejo v roku 24 
ur po zaprtju leta. 

Člen ni v skladu z 965/2012 ki 
govori, da se podatki morajo 
shranjevati vsaj 3 mesece. 

Se ne upošteva, ločiti je treba uredbo 965/2012 od direktiv 2016/681 in 
2004/82/ES 
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Informacijski 
pooblaščene
c 

102, 103 IP ugotavlja, da v tretjem odstavku 
102. člena (oziroma na drugem 
ustreznem mestu v predlogu ZLet-1) 
predloga ZLet-1 manjka prenos 
četrtega odstavka 8. člena t.i. PNR 
direktive, ki določa, da »države članice 
letalskim prevoznikom dovolijo, da 
prenos iz točke (b) odstavka 3 omejijo 
na podatke, ki so bili  v primerjavi s 
prenosi iz točke (a) navedenega 
odstavka spremenjeni«. Slednje 
pomeni, da morajo imeti letalski 
prevozniki možnost, da nemudoma po 
zaprtju leta prenesejo le tiste podatke, 
ki so bili spremenjeni glede na 
podatke, ki so bili prenešeni 24-48 ur 
pred načrtovanim časom odhoda leta. 
Predlog ZLet-1 te možnosti ne 
dopušča in tako bi morali prevozniki 
nemudoma po zaprtju leta še enkrat 
prenesti vse podatke, ne le tistih, ki so 
bili spremenjeni, navedeno ni skladno 
z ustavnim načelom sorazmernosti 
obdelav osebnih podatkov, zato IP 
predlaga dopolnitev 102. člena v tem 
delu. 

 Se ne upošteva, določbe predloga zakona so vsebinsko identične določbam 
veljavnega zakona. 

MP 102, 103 Izpostavljamo, da je problematika PNR 
že urejena v Zakonu o nalogah in 
pooblastilih policije (v nadaljevanju: 
ZNPPol) in je s tega vidika smiselno 
razmisliti, ali bi bilo vsa vprašanja, 
povezana s PNR, primerneje izvorno 
urediti le v navedenem zakonu. 
Trenutno je v medresorskem 
usklajevanju novela ZNPPol-C, zato bi 
po našem mnenju kazalo področje 
PNR urediti izvorno in celovito v tem 
zakonu (na ta način se ob spremembah 
pravil izogne spremembam in 
dopolnitvam dveh zakonov). 
 

 Se ne upošteva. Vodstvo MNZ je predlog zavrnilo. 
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Informacijski 
pooblaščene
c 

104 IP želi izpostaviti nejasnosti v zvezi z 
določbo 104. člena predloga ZLet-1, ki 
določa, da nadzor nad izvrševanjem 
določb 100., 101. (člena se nanašata 
na API podatke), 102. in 103. (člena 
se nanašata na PNR podatke) člena 
predloga ZLet-1 izvaja (zgolj) policija. 
Gre za določbe, ki med drugim urejajo 
tudi bistvena vprašanja varstva 
osebnih podatkov, za nadzor katerih je 
pristojen IP. IP v predlogu ZLet-1 ni 
nikjer omenjen. 

Ob tem poudarjamo, da že sama 
t.i. PNR direktiva v 15. členu med 
drugim določa, da je nacionalni 
nadzorni organ iz člena 25 
Okvirnega sklepa 2008/977/PNZ 
na ozemlju svoje države članice 
pristojen za svetovanje glede 
uporabe predpisov, ki so jih 
države članice sprejele na 
podlagi te direktive, in za 
spremljanje takšne uporabe. 
 
Zato poudarjamo, da bi moral biti 
predlog ZLet-1 ustrezno 
dopolnjen, da ne bo nobenega 
dvoma, da je za nadzor 
zakonitosti obdelav osebnih 
podatkov in druge vidike 
spoštovanja predpisov s področja 
varstva osebnih podatkov v zvezi 
s 100.-103. členom kot tudi v 
drugih deli predloga ZLet-1 
pristojen IP kot nacionalni 
nadzorni organ za varstvo 
podatkov. 

Se ne upošteva, določbe predloga zakona so vsebinsko identične določbam 
veljavnega zakona. 

MP 104 104. člen predloga zakona določa, da 
nadzor nad izvajanjem 100. do 103. 
člena opravlja policija. 
Menimo, da bi bilo potrebno 
predlagano določbo ustrezno umestiti 
v poglavje »XI. NADZOR IN 
PREKRŠKOVNI POSTOPKI«, saj ta 
nesistemsko določa pristojnost 
nadzora kar v vsebinskem delu 
zakona. 
 

 Se ne upošteva. 
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Fizična 
oseba 1 

K V. 
Poglavju 
(LETALSK
E 
OPERACIJ
E IN 
PREVOZ 
NEVARNE
GA 
BLAGA) 
 

Enako kot v III. in IV. poglavju, le da se 
tu primarno upošteva Uredba EU 
965/2012. 
 
K 1. točki (Letalske operacije) 
Zahteve te točke se ne nanašajo na 
letalske operacije, ki jih urejajo Uredba 
EU 965/2012 itd., zato v nadaljevanju 
enoznačno urediti vprašanja letalskih 
operacij iz pristojnosti RS. 
 
 
 

 Mnenje predlagatelja. 

MP 105 V zvezi s prekrškom iz prve alineje 
sedmega odstavka 105. člena predloga 
zakona prosimo za pojasnilo z vidika 
morebitnega podvajanja prekrškov s 
prekrški iz 58. oziroma 59. člena 
predloga zakona; prav tako menimo, da 
se prekršek iz prve alineje podvaja s 
prekrškom iz četrte alineje sedmega 
odstavka 105. člena predloga zakona. 
V kolikor gre za podvajanje prekrškov 
pripominjamo, da je potrebno prekrške 
uskladiti na način, da do podvajanja 
prekrškov (znakov prekrškov) ne bo – 
28. člen Ustave – načelo zakonitosti v 
kazenskem (prekrškovnem) pravu. 
 

 Ne gre za podvajanje, saj so v 58. in 59. členu urejena dovoljenja za uporabo 
zrakoplovov, medtem, ko so v 105. členu predpisana  spričevala, odobritve, 
dovoljenja ali druge listine za operatorje zrakoplovov. 

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

105/2  Vsaka uporaba letala šteje za 
operacijo – kaj je z 
nekomercialnimi zasebnimi leti? – 
kakšno listino? 
ČLEN POPRAVITI! 
Del NCO ne zahteva nobenih 
dovoljenj ali listin! 
Izraz LETALSKA OPERACIJA v 
3. členu ni določen, zato popolna 
nejasnost z globami v 
nadaljevanju. 

Se zavrne. Gre za nerazumevanje prava EU in prvega in drugega odstavka tega 
člena. S členom se tako ne posega v pravo EU. 
 
Letalska operacija v EU zakonodaji in tudi mednarodno pravno ni določena. 
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SVZ 105/3 »usposobljeni subjekt oziroma 
pooblaščena organizacija« - Glede na 
komentarje k 195. In 196. členu 
preverite, ali to drži. 

 Glede usposobljenega subjekta/pooblaščenih izvajalcev glej prenovljena člena o 
usposobljenih subjektih in pooblaščenih izvajalcih skupaj z dopolnjenimi 
obrazložitvami.  
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SVZ 105/5, 
105/6 

»ali pooblaščena organizacija« - Gl. 
komentar k 196. členu. 

K 196 
 
V zvezi s predmetno določbo se 
postavlja vprašanje, ali je prenos 
tovrstnega pooblastila iz agencije 
na pooblaščene izvajalce sploh 
dopusten. Za razliko od 195. 
člena, ki omogoča v skladu z 
evropsko zakonodajo prenos 
pooblastila za opravljanje 
posameznih strokovnih nalog na 
področju certificiranja iz agencije 
na usposobljeni subjekt, pri 
čemer pa te strokovne naloge 
predstavljajo posamezna dejanja 
v postopku pred izdajo odločbe, 
ki jo izda agencija, je v primeru 
196. člena temu drugače. Ta 
določba se namreč nanaša na 
prenos pooblastila za opravljanje 
upravnih nalog na področju 
letalskih dejavnosti, ki niso 
podvržene EU ureditvi. Glede na 
192. člen, ki jasno določa naloge 
agencije, in po katerem je 
agencija pristojna za odločanje v 
upravnih zadevah, je namreč 
sporen prenos javnega 
pooblastila za odločanje na 
pooblaščene izvajalce. Ti 
namreč, nasprotno, kot je to v 
195. členu, ne opravljajo le 
posameznih dejanj, pač pa bi po 
predlagani določbi izdajali tudi 
licence in dovoljenja. Po našem 
mnenju bi torej šlo za delegacijo 
delegacije (prenos pristojnosti), 
kar pa je nedopustno. 
 
Ker gre za ureditev na nacionalni 
ravni je prenos pooblastila po 
našem mnenju sporen; agencija 
ima namreč JP za opravljanje 

Glede usposobljenega subjekta/pooblaščenih izvajalcev glej prenovljena člena o 
usposobljenih subjektih in pooblaščenih izvajalcih skupaj z dopolnjenimi 
obrazložitvami.  
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konkretnih nalog, zato 
podeljevanje JP na druge 
subjekte ni dopusten. Prav tako 
gre za drugačno situacijo, kot je 
to v 195. Členu, kjer se da 
pooblastilo usposobljenemu 
subjektu zgolj za opravljanje 
posameznih dejanj v postopku 
odločanja agencije, pri čemer 
torej odločanje še vedno ostane 
na agenciji. V tem konkretnem 
primeru pa gre za prenos 
posameznih upravnih dejanj, 
sicer poverjenih agenciji z JP. V 
tem primeru je to delegacija 
delegacije, ki pa je po našem 
mnenju nedopustna. 
 
258(6)? 

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

105/8, 
105/10 

 Besedlio 8 in 10 točke???  
v 105/5 »5.000« in »posameznik«  
v 105/8 »1000 eur« in 
»posameznik« 
 
 
Razlage k členom imajo na koncu 
stavek: »Zakon določi prekrške. 
Predpisane so globe, ki morajo 
biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne.« 
Tudi enem samem mestu 
celotnega predloga zakona ni 
utemljeitve sorazmernosti globe! 
 
 

Pripomba je bila upoštevana. 

MP 107 Glede prekrškov iz petega odstavka 
107. člena predloga zakona 
predlagamo, da se ti določijo z uporabo 
nomotehnike, ki je uporabljena npr. v 
80. členu predloga zakona (treba je 
določiti kategorije storilcev prekrškov). 
 

 Pripomba je bila upoštevana. 
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SVZ 107/1, 
107/2 

»ali pooblaščene organizacije« - 
Določena v 196. členu; ali sploh lahko 
izdaja dovoljenja? Ali ni to le v 
pristojnosti agencije? 

 Glede usposobljenega subjekta/pooblaščenih izvajalcev glej prenovljena člena o 
usposobljenih subjektih in pooblaščenih izvajalcih skupaj z dopolnjenimi 
obrazložitvami.  
 

SVZ 107/2 Prva alineja 
Na tak način je norma pravno 
negotova; se lahko dopolni s 
konkretnimi sklici, da bodo pogoji 
določni? Tuj operator mora namreč 
jasno vedeti, kakšne pogoje mora 
izpolnjevati za pridobitev dovoljenja. 
Ali pa vsaj drseči sklic na uredbo EU? 
To dejansko pomeni, da bi operator 
tretje države, če gre za zrakoplov, ki 
pade pod ureditev EU, moral 
izpolnjevati pogoje kot veljajo za 
operatorje EU, če pa bi šlo za 
zrakoplov, podvržen nac. ureditvi, pa 
pogoje iz tega zakona? 
Prosimo za pojasnilo. 
 
Prva in druga alineja - Pomeni 
izpolnjevanje obeh kriterijev hkrati? 
 
 
 
 

 Se upošteva. Določba se dopolni z drsečimi sklici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da, določba se zaradi jasnosti dopolni. 
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AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

108/1  Ta člen je nerazumljiv. Kot je 
videti, se zelo megleno ukvarja 
samo s tem, kdo lahko izda 
dovoljenje za prireditev ali 
tekmovanja. Čemu 
sprenevedanje? Zakaj ne piše: 
Agencija! (kot piše v K 108. 
členu.) 
 
Ta člen bi moral jasno napisati 
zakaj je tako dovoljenje potrebno, 
in ne zgornje sprenevedanje. 
 
Potrebno bi bilo, da piše še: 
Dovoljenje se izdaja za izjeme od 
letalskih predpisov, ki so 
potrebne /utemeljene za izvedbo 
letalske prireditve. 

Pristojnost za odločanje je danes res na agenciji. To pa ne pomeni, da na podlagi 
tega zakona ali prava EU nio mogoče te naloge prenesti pooblaščenega izvajalca, 
tako kot je to sistemsko urejeno po celotnem zakonu. 

SVZ 108/1 »dovoljenje, ki ga izda agencija« - Ne 
izdaja dovoljenj zgolj agencija? 

 Pristojnost zad odločanje je danes res na agenciji. To pa ne pomeni, da na podlagi 
tega zakona ali prava EU nio mogoče te naloge prenesti pooblaščenega izvajalca, 
tako kot je to sistemsko urejeno po celotnem zakonu. 

SVZ 108/2 »pogoje« - Pogoje je treba določiti v 
zakonu. 

 Določba se dopolni. 
 

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

109/2  Tega še ni! Gre za nerazumevanje, glej obrazložitev. 
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SVZ 109/1 »usposobljenega subjekta« - Ali 
usposobljeni subjekt lahko sploh poda 
odobritev? Kot ste pojasnili v 
obrazložitvi k 195. členu so 
usposobljenemu subjektu pridržana le 
posamezna dejanja v postopku 
odločanja agencije. 
 
 
»predpisi Evropske unije« - Kot izhaja 
iz obr., je to pokrito (najem nad 6 
mesecev) v uredbah 965/2012 in 
1008/2008; bi se dalo drseče 
sklicevati, da bi določba ne glede na 
specifičnost ureditve, bila malo bolj 
gotova? 

 Glede usposobljenega subjekta/pooblaščenih izvajalcev glej prenovljena člena o 
usposobljenih subjektih in pooblaščenih izvajalcih skupaj z dopolnjenimi 
obrazložitvami.  
 
 
 
 
 
 
Se upošteva, drseče sklicevanje se vnese. 
 
 

Aeroklub 
Ptuj, 
Aeroklub 
Lesce,  
Letalska 
zveza 
Slovenije, 
Aeroklub 
Postojna, 
Aeroklub LŠ 
Celje 

109/1, 
109/2, 
109/3 

Vsak najem zrakoplova mora biti 
odobren s strani agencije. 
 
To ni smiselno, ko gre za najem 
letalnika z namenom lastne uporabe. 
 

V primeru ko je letalnik najet z 
namenom za lastno uporabo in 
najemnik ne uporablja letalnika v 
komercialne namene je 
nepotrebno, da agencija odobri 
tak najem. Tu gre predvsem za 
najeme letalnikov v namene 
vadbe ali udeležbe na 
tekmovanjih, kjer so vse 
obveznosti opredeljene v 
zavarovalni polici in najemni 
pogodbi. Prav tako je odobritev 
agencije nepotrebna, ko gre za 
brezplačno posojanje letalnika za 
nekomercialno dejavnost.  
 
Gre za zasebnopravni akt med 
dvema osebama, v katerega 
agencija v tem primeru ne sme 
posegati. Prav tako agencija tega 
razmerja ne sme presojati. 
 

Gre za nerazumevanje, glej obrazložitev. 
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AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

109/1 in 
109/2 

 To besedilo člena nikakor ni v 
skladu z razlago K 109. členu! 
 
Člen mora jasno opredeliti kdo 
mora izdelati postopke o dajanju 
v najem in za kake primere. 
 
Ali pa naj to področje povsem 
prepusti Pravilniku – polovična in 
nejasna določila so škodljiva. 
 
Ta problem se nadaljuje iz 
nejasne definicije operaterja, ko 
ni jasno ali je lastnik posameznik 
ki uporablja letalo za svoje 
potrebe operater ali ne. Po 
definiciji 3.č. je, ampak se to ne 
ujema z globami in sedaj tudi s 
tem besedilom ne!  
 
Če Agencija odobri postopek, 
zakaj je potem potrebno še 
obveščanje? Komu se ne zaupa? 
Naj to Agencija gleda z 
inšpekcijskimi pregledi, če jo 
zanima. 
 
Torej: Če posodiš svoje letalo 
prijatelju moraš v skladu s tem in 
dobiti odobritev postopkov in 
obveščati, da si dal. Kaj je smisel 
te birokracije? Zakaj ni potem 
tako tudi z avti? 
 
Mora biti: 2 točka se uporablja če 
gre za izvajanje dejavnosti! 

Gre za nerazumevanje, glej obrazložitev. 

MP 109/8 V zvezi s prekrškom iz osmega 
odstavka 109. člena predloga zakona 
predlagamo, da se ponovno preveri 
ustreznost materialne določbe, katere 
kršitev pomeni storitev prekrška. 
 

 Pripomba se upošteva. Materialna določba je ustrezna. 
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Fizična 
oseba 1 

110 
 

Prvi odstavek: Zakaj "lahko"? Se lahko 
ponovijo rešitve s kriteriji in pogoji, kot 
že npr. v Uredbi EU 965/2012 (npr.: 
ugotovitve 1. ali 2. stopnje)? 
 

 Se upošteva. 

SVZ 110/1 »agencija ugotovi« - Se pravi tudi, če 
je odobritev podal usposobljeni subjekt 
ugotovi agencija? Še večji dvom v to, 
da lahko odobritev da usposobljeni 
subjekt. Prosimo za pojasnilo. 

 Dopolnitev člena. 
Glede usposobljenega subjekta/pooblaščenih izvajalcev glej prenovljena člena o 
usposobljenih subjektih in pooblaščenih izvajalcih skupaj z dopolnjenimi 
obrazložitvami.  
 
 

SVZ 110/3 Nedoločno; konkretizirati ukrepe.  Tretji odstavek se črta. 
 

Fizična 
oseba 1 

K 2. točki 
(Prevoz 
nevarnega 
blaga) 
 

1. Celo točko je treba prilagoditi 
ureditvi iz Uredbe EU 965/2012 in 
razveljaviti določbe Zakona o prevozu 
nevarnega blaga, ki se nanašajo na 
letalstvo. Tako ali tako se te določbe 
ZPNB ne smejo uporabljati. 
2. Pri zadnji spremembi ZPNB leta 
2015 očitno nihče na MzI ni sledil 
stvari. 

 Pripomba se delno upošteva. Določba se ohrani v tem zakonu zaradi zahtev ICAO 
po urejanju materije v osnovni letalski zakonodaji. 
Določbe v Zakona o prevozu nevarnega blaga so odveč, poleg tega gre za 
podvajanje, zato bo MZI predlagalo MNZ, da ob naslednjem posegu v Zakon o 
prevozu nevarnega blaga določbo razveljavi. 

MP 112 Glede na to, da nihče ne sme na zrakoplovu prenašati nevarnega blaga 
(razen, če za to izpolnjuje pogoje ali ima dovoljenje), predlagamo, da se 
kategorije storilcev prekrškov določijo splošno – brez, da se posebej določa, 
da je npr. pravna oseba lastnik, operator, pošiljatelj, prejemnik, špediter, 
organizator… Na ta način se po našem mnenju izogne tudi morebitnim 
vsebinskim zapletom – npr. glede prejemnika – s prekrškovnega vidika je 
lahko prejemnik pošiljke, v kateri je nevaren predmet (npr. modelarska li-po 
baterija), zgolj napeljevalec k storitvi prekrška, ki mu bo težko (oziroma 
nemogoče) dokazati krivdo za napeljevanje oziroma storitev prekrška. 
 

Določbe glede prekrškov so enovito urejen za ves zakon. 

MORS 113 113. člen 
(omejitve za prevoz vojaškega orožja, 
streliva, eksplozivnih predmetov in 
bojne opreme ter in prevoz nevarnega 
blaga po zraku) 

Uskladitev terminologije z 257. 
členom. 
 
Te vsebine so urejene že zgoraj v 
112. členu, zato naj se v tem 
členu črtajo. 

Pripomba se deloma upošteva. Redakcijsko se dopolni naslov člena. 
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AERO 4M 113 1) Na zrakoplovih in tujih zrakoplovih 
je prevoz vojaške oborožitve, streliva 
in minsko eksplozivnih sredstev 
prepovedan.  
 
Pripomba 1: Ni jasno določeno kdo in 
kje ne sme peljati vojaške oborožitve, 
streliva in minsko eksplozivnih 
sredstev: Slovenski AOC holder ali je 
to veljavno samo za prevoz v, iz, čez 
in nad Slovenijo.  
 

Za prevoz vojakov in njihove 
oborožitve, ob napotitvi na 
mirovne misije, mnoge evropske 
države uporabljajo civilna letala 
(najem letal s posadko). Bistveno 
je, da Slovenija predpiše pogoje, 
pod katerimi dovoli svojim 
operaterjem prevoz vojske in 
vojaškega materiala, vključno z 
orožjem ter, dodatno, pogoje, ki 
so zahtevani ob vzletu / preletu / 
pristanku , ki se opravi nad 
slovenskim ozemljem (tipično je 
potrebno pridobiti dovoljenje 
pristojnega Ministrstva ? 
 
Predlagamo izjemo v primeru 
prevoza mirovnih misij , ki kjer se 
opravi prevoz vojakov, skupaj z 
oborožitvijo in strelivom, seveda 
sprejemljivo s strani predpisov za 
prevoz nevarnega blaga. 

Pripomba se zavrne. Ko se civilni zrakoplov uporablja v vojaške, državne 
aktivnosti, mora operator izpolnjevati zahteve s področja vojaškega letalstva, ter 
tudi zahteve države, v kateri oz. v katero se taka aktivnost izvaja. 

MORS 113/1 (1) Na zrakoplovih in tujih zrakoplovih 
je prevoz vojaškega orožja, streliva, 
eksplozivnih predmetov in opreme 
prepovedan.  
 

 Se upošteva. 

MORS 113/2 (2) Kadar je to potrebno in v interesu 
javnega reda in varnosti, lahko vlada 
prepove prevažanje nevarnega blaga 
po zraku na zrakoplovih in tujih 
zrakoplovih. 
 

 Se upošteva. 

SVZ 113/2 Morda dopolniti s primerom, kdaj bi do 
tega lahko prišlo? Določba je 
podnormirana. 

 Obrazložitev člena je dodelana. 
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MP 113/3 V zvezi s prekrškom iz tretjega 
odstavka predlagamo, da se ta pravilno 
glasi: »(3) Z globo 3.000 eurov se za 
prekršek kaznuje pravna oseba, ki v 
nasprotju s prvim odstavkom prevaža 
na zrakoplovu ali tujem zrakoplovu 
vojaško oborožitev, strelivo ali minsko 
eksplozivna sredstva.   

 

 prekrški 

Fizična 
oseba 1 

K VI. 
Poglavju ( 
LETALIŠČ
A) 
 

1. Velja enako kot pri prejšnjem poglavju, le da je treba primarno upoštevati 
določbe Uredbe EU 139/2014.  
2. Vsekakor pa je treba tudi ločiti med aerodromom in letališčem. Sedaj 
manjkajo vsebine, ki se nanašajo na del "aerodroma". Glede letališča ima 
EU le direktivo o zemeljski oskrbi, vse drugo se nanaša na aerodrom. Tako 
je tudi v definicijah tega predloga, čeprav niso skladne z definicijami EU. 
3. Glede letališča in aerodroma pa mora biti jasno, da gre v primeru 
letališča za vprašanja iz pristojnosti RS, v primeru aerodroma pa samo za 
tiste aerodrome, na katere se ne naša Uredba EU 139/2014. 
4. Ta zakon se ne nanaša na letališča, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:   
(i) so namenjeni javni rabi; 
(ii) so namenjeni komercialnemu zračnemu prevozu in 
(iii) imajo asfaltirano instrumentalno vzletno-pristajalno stezo dolžine 800 
metrov ali več, ali niso namenjeni izključno helikopterjem, ki uporabljajo 
postopke instrumentalnega prileta ali odhoda. 
5. Ko se razjasnijo prej navedena vprašanja in to prenese v zakonske 
določbe, se lahko opredelijo tudi javne koristi, omejitve itd. 

Odziv se jemlje na znanje.  
Zakon podaja definciji »aerodroma« in »letališča« in v pomenu tehn dveh izrazov 
ureja materijo.  
Zakon naslavlja ustrezno dejstvo urejanja materije v pravu EU.  
Pripomba v 4. točki ni jasna.  
V 5. točki je komentar.  

MP K VI. 
Poglavju ( 
LETALIŠČ
A) 
 

V zvezi s 114. do 149. členom predloga 
zakona ugotavljamo, da v poglavju z 
naslovom »Letališča« niso določeni 
prekrški. 
 

 prekrški 

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

114  Kaj je z izrazom »aerodom«, ki se 
v tem poglavju sploh ne 
uporablja? 

Zakon podaja definciji »aerodroma« in »letališča« in v pomenu teh dveh izrazov 
ureja materijo.  
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SVZ 114 Zaradi ureditve v tem poglavju je nujno 
ločiti med letališčem in aerodromom; 
na podlagi 1139 je letališče širši pojem 
od aerodroma, zajema območje 
infrastrukturnih objektov in naprav; 
medtem ko je aerodrom opredeljeno 
območje na kopnem ali na vodi…v 
celoti namenjeno za prihode, odhode 
in premikanje zrakoplovov po površini. 
Vsako letališče ima torej aerodrom. 

 povzemanje 

MF 115  Predlagamo, da se člen 
preoblikuje, da bo jasno razvidna 
kategorizacija letališč. 

Člen je preoblikovan in nadgrajen. Izraz »kategorizacija« je neustrezen, ker izraz 
»kategorija« referira na kategorijo glede na opremljenost vzletno-pristajalne steze 
in reševalno in gasilsko službo. Edina delitev letališč ke delitev na javno-nejavno. 
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KZPS 115 Predlog zakona ne določa definicije 
»javnega« in »nejavnega letališča« niti 
ne določa razlikovalnega kriterija, zato 
predlagamo, da se predlog zakona 
glede tega dopolni. 

 

 Zakon poleg osnovnega razumevanja delitve letališča na civilna in vojaška z 
urejanjem v zadevnih delih zakona podaja delitev letališč na javna in nejavna. Glej 
obrazložitev k temu členu.  
 
Zakon želi slediti dejanskemu stanju. Primeroma, kjer se danes izvaja promet 
znotraj Šengna, se bo izvajal še naprej. Le formalna delitev je drugačna.  
 
V dosedanji ureditvi ter razumevanju in tolmačenju veljavnega zakona so bila 
praktično vsa letališča javna (s tem, da ni bilo oblikovanih zahtev za prav ta, javna 
letališča). Takega urejanja ni več mogoče nadaljevati, zaradi uporabe prava EU, ki 
se nanaša izrecno na javna letališča v državi članici. Ker zahteve iz prava EU ne 
morejo, ne smejo, niti ni za kaj takega potrebe, veljati za letališča, mora zakon nujno 
ločevati med »javnim« in »nejavnim«. V primeru »nejavnega« pa gre tudi zgolj za 
izbiro izraza, za katerega pisec predloga zakona ni uspel najti boljšega, 
univerzalnejšega izraza (kot je npr. »športna letališča«), ki bi povzel vso vsebino, ki 
so izrazu inherentne.  
 
Novi zakon bo podal za vsa letališča le osnovne zahteve (tj. kakšen promet (tj. 
mednarodni, domači in/ali notranji) se lahko izvaja na javnih in nejavnih letališčih) 
ter najmanj katere službe se zagotavllja na posamezni vrsti letališč. Vse druge 
zahteve pa bodo urejene v predpisih ministra (glej pooblastilne določbe: »Minister 
določi seznam minimalne letališke infrastrukture, ki mora biti zagotovljena glede na 
namen, referenčno kodo in kategorijo letališča in ter glede na gostoto zračnega 
prometa na njem.« in »Minister podrobneje določi izvajanje nalog letaliških služb in 
drugih služb, ki morajo biti organizirane na letališču glede na namen, referenčno 
kodo in kategorijo letališča ter glede na gostoto zračnega prometa na njem.«).   
 
Predlog zakona se sicer nadgradi z določbami glede zahtev za javna letališča.  
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Letalska 
zveza 
Slovenije 

115 Natančneje urediti nejavna letališča 
oziroma status »športnih letališč« 
(klasifikacija) 
 

Še vedno ni urejen status 
športnih letališč (z zakonom so 
opredeljena kot nejavna letališča 
- 115 člen, a to je tudi vse). 
Zahteve ne bi smele biti enako 
obsežne kot za javna letališča. 
Ampak primerne za takšno vrsto 
operacije (primeri nekaterih 
športnih letališč v EU), za kar 
EASA tudi pušča možnost, da 
pristojna agencija uredi 
zakonodajo glede na potrebe in 
posebnosti v območju lastnih 
pristojnosti. 
 
Manjka tudi opredelitev zračnega 
prostora okoli nejavnih (športnih) 
letališč. V nekaterih sosednjih 
državah je označen 3-5km 
varovalni pas (cilinder) okoli 
letališč. "G prostor" je preveč 
splošen, saj je potrebno razumet, 
da v zračnem prometu sodelujejo 
tudi ostali letalniki (prostoleteča, 
jadralna padala,..) ki niso nujno 
opremljena z R/T opremo niti 
njihovi operaterji (piloti) primerno 
usposobljeni. Kot rešitev za ta 
problem, zakon predvideva še 
dodatno obremenitev organizacij 
ki upravljajo (obratovalci) nejavna 
letališča (125 člen – z uvedbo 
koordinatorja letališča), namesto 
da bi z rešitevijo pomagali 
nejavnim letališčem in uredili 
uporabo zračnega prostora nad 
nejavnimi letališči. Predvsem z 
inšpekcijskimi nadzori CAA na 
vzletiščih padalcev, z uvedbo 
flarmov (ali česa podobnega) za 
vse letalne naprave v okolici 
nejavnih letališč, z priznanjem 
posebnega statusa zračnega 

Zakon poleg osnovnega razumevanja delitve letališča na civilna in vojaška z 
urejanjem v zadevnih delih zakona podaja delitev letališč na javna in nejavna. Glej 
obrazložitev k temu členu.  
 
Določbe tega zakona omogočajo prav to, k čemur verjetno LZS stremi: da se sledi 
dejanskemu stanju (in se nima namen posegati v obstoječi promet na ti. »športnih« 
letališčih). Primeroma, kjer se danes izvaja promet znotraj Šengna, se bo izvajal še 
naprej. Le formalna delitev je drugačna.  
 
V dosedanji ureditvi ter razumevanju in tolmačenju veljavnega zakona so bila 
praktično vsa letališča javna (s tem, da ni bilo oblikovanih zahtev za prav ta, javna 
letališča). Takega urejanja ni več mogoče nadaljevati, zaradi uporabe prava EU, ki 
se nanaša izrecno na javna letališča v državi članici. Ker zahteve iz prava EU ne 
morejo, ne smejo, niti ni za kaj takega potrebe, veljati za letališča, ki jih LZS v svojem 
komentarju navaja kot »športna letališča«, mora zakon nujno ločevati med »javnim« 
in »nejavnim«. V primeru »nejavnega« pa gre tudi zgolj za izbiro izraza, za katerega 
pisec predloga zakona ni uspel najti boljšega, univerzalnejšega izraza (kot bi lahko 
bil npr. »športna letališča«), ki bi povzel vso vsebino, ki je izrazu inherentna.  
 
Novi zakon bo podal za vsa letališča le osnovne zahteve (tj. kakšen promet (tj. 
mednarodni, domači in/ali notranji) se lahko izvaja na javnih in nejavnih letališčih) 
ter najmanj katere službe se zagotavllja na posamezni vrsti letališč. Vse druge 
zahteve pa bodo urejene v predpisih ministra (glej pooblastilne določbe: »Minister 
določi seznam minimalne letališke infrastrukture, ki mora biti zagotovljena glede na 
namen, referenčno kodo in kategorijo letališča in ter glede na gostoto zračnega 
prometa na njem.« in »Minister podrobneje določi izvajanje nalog letaliških služb in 
drugih služb, ki morajo biti organizirane na letališču glede na namen, referenčno 
kodo in kategorijo letališča ter glede na gostoto zračnega prometa na njem.«).   
Glede predloga LZS, da se podazakonsko urejanje prepusti agenciji, pojasnjujemo, 
da izdaja podzakonskih predpsiov sistemsko pritiče pristojnemu ministru, agencija 
pa ima svoje regulatorne pristojnosti izrecno urejene. 
Pripomba LZS pa se, razumemo, nanaša na določbo člena tega predloga o coni 
aerodromskega prometa.  
Predlog zakona se sicer nadgradi z določbami glede zahtev za javna letališča. 
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prostora letališča, (kot še vedno 
nekontroliranega prostora vendar 
s prepovedjo vstopa počasnim 
letalnim napravam kot so jadralna 
padala, jadralni zmaji) itd.. ter tudi 
z ustrezno kaznovalno politiko 
(agencija ima reguliran proces 
izdaje potrdil in izpitov za vse 
upravitelje letalnikov, torej ima 
pregled nad sodelujočimi v 
zračnem prometu). 
 

SVZ 115/1 Delitve na civilna in vojaška pa ni več? 
Ali je to kot del poglavja, ki ureja le 
civilno letalstvo, v vojaškem delu pa so 
potem opredeljena vojaška letališča 
(gl. 269. člen)? Plus uporaba vojaški 
letališč za civilni zračni promet, 270. 
člen. 

 Da. Del o urejanju vojaškega letalstva opredeljuje vojaška letališča. Ta določba je 
v delu, ki ureja civilno letalstvo, torej civilna letališča.  

SVZ 115/1 Glede na 118. člen imajo javna 
letališča upravljavca, nejavna pa 
obratovalca; ali to drži? 

 Da.  

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

115/2  Pri letališčih ločevanje na notranji 
in domači promet nima smisla. 
Edini smisel domačega prometa 
je Aneks 1, ki morda nima 
dovoljenja za direktono uporabo v 
drugi državi članici. Ampak to z 
letališči nima veze.  
 

Pripomba ni jasna.  

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

115/3  Ustvarjanje zmede, ko vzletišče 
postane nejavno letališče! Tako 
definiranje je zgrešeno. Prej smo 
jasno ločevali kaj so letališča in 
kaj vzletišča.Tu sam zakon 
ustvari zmedo. 

Pripomba ni jasna. Poleg tega pripombodajalec ne upošteva dejstva, da ima vsako 
letališče aerodrom (glej defincijo izraza). Tudi vzletišče ima aerodrom.  
 
Zakon z določbami ne bo posegal v dosedanje ureditve – letališča bodo še vedno 
letališča, vzletišča pa vzletišča. 

Fizična 
oseba 1 

115/3 Tretji odstavek: Temu se ne da slediti. 
 

 Določba je spremenjena.  



predlog Zakona o letalstvu – pripombe in odzivi 

141 

 

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

115/4  Onemogočanje možnosti 
mednarodnega prometa na 
nejavnih letališčih – 
začasno/prireditve. Kasneje 127č, 
3.t. pa to omogoča? Dikcija? 

Pripomba ni jasna. Zakon omogoča vse, kar se danes dejansko izvaja na 
letlaiščih. Npr. na LJBL se lahko izvaja notranji promet, ne pa mednarodni.   

SVZ 115/5 Na podlagi te izvršilne klavzule bi se 
eventualno lahko uredila tudi nova 
pojavna oblika letališč, ki jih zaenkrat 
še EU in mednarodni standardi ICAO 
ne poznajo. 

 Se jemlje na znanje. 

Fizična 
oseba 1 

116 Problematika izvenletaliških pristankov 
ni ustrezno urejena. Kako se 
predlagana ureditev sklada  s SERA - 
SERA.4020 Closing a flight plan in 
šengenskim zakonikom? 

 Ureditev glede zaključka načrta leta  podaja Operativno-tehnična zahteva o 
določitvi dodatnih pravil letenja in operativnih določb ter postopkov v zvezi z 
navigacijskimi službami zračnega prometa (Uradni list RS, št. 10/22). 

Aeroklub 
Ptuj, 
Aeroklub 
Lesce, 
Letalska 
zveza 
Slovenije, 
Aeroklub 
Postojna 

116 Predlagamo spremembo naslova v: 
‘Vzletanje in pristajanje izven letališč 
 

Člen ne govori le o pristankih, 
temveč tudi vzletih 
 

Se upošteva. 

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

116/1 beseda »urejene« je odveč, glede na 
nadaljnje besedilo 
»če izpolnjujejo predpisane pogoje za 
varnost zračnega prometa« - Kdo ali 
kaj mora izpolnjevati pogoje za varnost 
z.p.? Letalo, operacija, pilot ali teren 
??? Kaj je to? Presplošno. Nejasna 
dikcija. 
Iz tega se bere, da zrakoplovi. 

 Predlog se zavrne, glej obrazložitev.  
 
Oblika zapisa ustreza nomotehničnim pravilom. Zahteva izpolnjevanja pogojev se 
nanaša na osebek v povedi – zrakoplov. Glej obrazložitev za večjo jasnost. 

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

116/2  »ki izvajajo posebne operacije, 
kot so 
opredeljene v pravilih letenja.« 
 
To ni opredeljeno v pravilih 
letenja ampak v Uredbi o OPS. 

Pripomba se zavrne, glej obrazložitev. Govori je o posebnih operacijah iz 4. člena 
SERA.  
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Fizična 
oseba 1 

117 Prvi odstavek: Zakaj je v napovednem 
stavku "lahko". 

 Določba se spremeni. 

KZPS 117 Čeprav bi se dalo iz obrazložitve predlaganega člena, kot tudi določb drugih 
členov (npr. 146) sklepati, da pod pojem »letališke infrastrukture« ne sodijo 
objekti in naprave, namenjeni izvajanju storitev ATM/ANS (v določenih členih 
zakona se slednji namreč navajajo ločeno oz. poleg letališke infrastrukture), 
pa to nedvoumno ne izhaja iz prvega odstavka 117. člena, ki določa letališko 
infrastrukturo. Glede na široko dikcijo letališke infrastrukture, zapisano v 17. 
točki prvega odstavka, ki se glasi »drugi objekti in naprave namenjene 
izvajanju letališke dejavnosti in za zagotavljanje varnosti zračnega prometa«, 
in v 19. točki istega odstavka, ki se glasi »drugi podobni objekti oziroma 
naprave«, namreč ni jasno, ali v pojem letališke infrastrukture po 117. členu 
sodijo tudi določeni objekti in naprave, namenjeni izvajanju storitev 
ATM/ANS. Pri tem opozarjamo, da morebitna umestitev slednjih med 
letališko infrastrukturo ne bi bila ustrezna med drugim z vidika drugih določb 
tega in drugih členov, ki določajo, da so določene naloge, vezane na letališko 
infrastrukturo poverjene (le) upravljalcu oz. obratovalcu letališča. Vsled 
vsega navedenega predlagamo, da se iz definicije letališke infrastrukture 
izključijo objekti in naprave, namenjene izvajanju storitev ATM/ANS (kot je to 
nakazano že v obrazložitvi k predlaganemu členu), in to na jasen, razumljiv 
in nedvoumen način, kot to zahteva načelo pravne varnosti – torej v tem 
primeru izrecno. 

Pripomba KZPS je na mestu, vendar določbe 117. člena ne naštevajo tudi 
objektov in naprav, namenjenih za zagotavljanje navigacijskih služb zračnega 
prometa. Člen izrecno ureja letališko infrastrukturo in ne infrastrukture za 
zagotavljanje navigacijskih služb zračnega prometa. Glej obrazložitev. 

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

117/1 »so lahko«  
Kaj je smisel tega seznama? Glede na to, da so »lahko« in se konča s 
točko 19 – drugi podobni... 
Potrebno bi bilo: Našteti brez »lahko« in potem pripis, da za letališča ni 
nujno da imajo vso našteto infr. 
117/1/19  Manjka –»…svojo…« 

Določba se spremeni. 

SVZ 117/1 »lahko« - Se pravi to ni celovit nabor objektov in naprav? Določba se spremeni. 
Fraport 117/1/13 V točki trinajst 1. odstavka tega člena je v primerjavi z veljavnim zakonom 

izpadla beseda »parkirišča«. Delovanje letališča brez parkirišč je 
nemogoče. Na podlagi navedenega predvidevamo, da je prišlo do napake. 
Predlagamo, da se parkirišča ponovno vključi v besedilo trinajste točke. 

Pripomba se upošteva, a se uokviri z izvajanjem služb na aerodromu. 
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Fraport 117/3 Predlagamo dopolnitev tretjega odstavka. Upravljalec letališča mora redno 
vzdrževati in stalno nadzorovati letališko infrastrukturo. Ta obveznost je 
jasna in se redno uveljavlja. Predlagamo pa dopolnitev z vidika pooblastil 
na območju infrastrukture in z vidika stroškov infrastrukture na sledeči 
način: 
a.) Za infrastrukturo, ki se uporablja za sprejem in odpremo potnikov in 
letal, je stroškovni vidik urejen. Ni pa povsem jasno urejen za področje 
cestne in komunalne infrastrukture, ki jo v skladu z zahtevami gradi in 
vzdržuje upravljalec letališča, vendar ni edini, ki to infrastrukturo uporablja. 
V prej navedenem primeru infrastrukture za namen sprejema in odprave 
potnikov, se slednja obračuna preko pristojbin. Za letališko infrastrukturo, ki 
pa ni namenjena sprejemu in odpremi potnikov in letal in ki jo uporabljajo 
druge pravne osebe javnega in zasebnega prava, pa stroškovni vidik ni 
opredeljen. Upravljalec letališča mora vzdrževati npr.: ceste na letališču, ki 
se uporabljajo za dostop do nepremičnin in/ali objektov v lasti upravljalca 
letališča, uporabljajo pa jih tako upravljalec letališča, kot drugi lastniki 
nepremičnin/objektov. Ob upoštevanju dejstva, da uporabe te infrastrukture 
načeloma ni mogoče prenesti pod okrilje pristojbin, se mora jasno opredeliti 
možnost delitve stroškov vzdrževanja te infrastrukture na druge 
uporabnike. Z uporabo pravno razlagalnih tehnik, je bilo to možno že sedaj, 
a bi bila jasna opredelitev v temeljnem zakonu mnogo boljša rešitev. 
Predlagamo, da se tekst 3. odstavka na koncu dopolni s klasično letalsko 
ureditvijo, ki je v uporabi na drugih področjih in sicer na sledeč način: 
»Upravljalec javnega letališča stroške vzdrževanja in stalnega nadzora 
letališke infrastrukture, ki se ne uporablja za sprejem in odpravo potnikov in 
letal, obračuna drugim uporabnikom te infrastrukture, pri čemer sam nosi 
stroške lastne uporabe. Ob tem mora upoštevati načelo enakopravnega, 
preglednega in nediskriminatornega obravnavanja drugih uporabnikov.« 
 
b.) Predlagamo jasnejšo opredelitev termina stalni nadzor letališke 
infrastrukture, saj sedanja definicija vsebuje le obveznost ne pa tudi 
pristojnosti potrebnih za izvajanje obveznosti. Sem spadajo tako pristojnosti 
vezane na urejanje cestnega in mirujočega prometa, kot pristojnosti vezane 
na določanje pravil uporabe javnega letališča. Ta predlog se lahko ustrezno 
implementira tudi z uvedbo termina »airport authority« in na to vezanih 
pristojnosti. 

Pripomba se ne upošteva. Obratovalcu letališča oz. upravljavcu letališča mora biti 
v interesu prisotnost drugih služb na letališču,s čimer se omogoča izvajanje služb 
na aerodromu. Razume se, da mora upravljavec oz. obratovalec nositi stroške 
sam. Zakonodajalec mora preudarno urejati pravila, in ob tem upoštevati interese, 
potrebe in obveznosti vseh deležnikov na letališču.  
 
 
Predlog glede »airport authority« ni jasno obrazložen in s tem predlagatelju 
zakona ni jasen obseg in namen morebitnega urejanja.  
 

AOPA 
SLOVENIA 

117/3  manjka »...svojo...« Določba se spremeni. 

Občina 
Cerklje na 
Gorenjskem 

117 v 
navezavi 
na 146 

Obračun komnalnega prispevka glede na določitev javne gospodarske 
infrastrukture (glej dokument) 

Glede zaračunavanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se pripomba 
upošteva delno. Glej določbo.  
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SOS 117 v 
navezavi 
na 146 

Ugotavljamo, da predlog v več delih predvideva spremembe, ki pomenijo 
finančno izgubo občin, ter bi onemogočali razvoj lokalnega okolja, zato 
navedenim spremembam nasprotujemo. 
Ugotavljamo, da bi za Občino Cerklje na Gorenjskem, v kateri leži največje 
slovensko letališče, ter za druge občine z manjšimi letališči, sprejem 
takšnega zakona znatno vplival na njihov proračun in zemljiškoknjižno ter 
komunalno politiko. 
Občine skrbijo za izgradnjo komunalne infrastrukture za namen delovanja 
letališč in za njihovo nemoteno delovanje povečujejo zmogljivosti črpalk za 
blato, zagotavljajo vodovodni sistem za pitno vodo za letališča, vzdržujejo 
ceste in javno razsvetljavo. 
Iz predloga namreč izhaja, da so letališča objekti gospodarske javne 
infrastrukture. To določilo pa neposredno vpliva na obračun komunalnega 
prispevka. 240. členom ZUreP-3 namreč določa, da se komunalni 
prispevek ne plača za objekte katerih ustanoviteljica je občina oz. pravna 
oseba javnega prava. 
Sprejem Zakona o letalstvu v predlagani obliki bi vplival na prihodke občin 
iz naslova pobiranja nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča in odmero 
komunalnega prispevka. 
Občine skladno z Zakonom o stavbnih zemljiščih iz leta 1984 na območju 
letališča pobirajo nadomestilo. Ta sredstva pa so namenja tako za 
izgradnjo komunalne infrastrukture kot za izboljševanje kvalitete življenja 
občanov. 

Kot zgoraj.  

Občina 
Cerklje na 
Gorenjskem 

Manjkajoči 
člen 

V novem predlogu Zakona o letalstvu ni zaslediti materije, ki jo ureja 115. 
člen veljavnega zakona (5.9. Varovanje okolja) in ki določa okoljevarstvene 
zahteve glede emisij zrakoplovov v območju letališč. (glej dokument) 

Pripomba se ne upošteva. 
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ZMOS Manjkajoči 
člen 

V novem predlogu Zakona o letalstvu ni zaslediti materije, ki jo ureja 115. 
člen veljavnega zakona (5.9. Varovanje okolja) in ki določa okoljevarstvene 
zahteve glede emisij zrakoplovov v območju letališč. 
Nujno je, da se v tudi v novi zakon smiselno umesti vsebina trenutno 
veljavnega 115. člena, pri čemer predlagamo naslednjo popravljeno dikcijo 
določb: 
(1) Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim za 
okolje in prostor in v soglasju z občinami v prizadetem območju letališča, 
izda predpise o dovoljenem skupnem hrupu in emisiji motorjev zrakoplovov 
na letališču in v letališki coni ter določi višino pristojbine za odpravo 
škodljivih posledic na okolje, če hrup in emisije presegajo dovoljene meje. 
(2) Pristojbine iz prejšnjega odstavka pobira upravljalec letališča in so 
prihodek državnega proračuna. Sredstva pristojbin se uporabljajo za 
zmanjšanje vpliva in odpravo posledic hrupa motorjev na prizadetem 
območju v skladu z opredeljenimi ukrepi iz programov razvoja letališč. 
Najmanj ena četrtina sredstev pristojbin zbranih v posameznem letu se 
nameni kot nadomestilo za poslabšanje pogojev bivanja prebivalcem s 
stalnim bivališčem na prizadetih območjih. Prizadeta območja določi na 
osnovi opravljenih meritev vlada z uredbo. 
Poleg tega predlagamo, da se za v 2. odstavku 115. člena veljavnega 
zakona omenjeno uredbo, s katero vlada določi prizadeta območja, določi 
rok v katerem naj se podzakonski akt sprejme. 

Pripomba se ne upošteva. 
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AERO 4M 118 (4) Minister izda predpis, s katerim 
določi seznam minimalne letališke 
infrastrukture, ki mora biti 
zagotovljena glede na namen, 
referenčno kodo in kategorijo letališča 
in ter glede na gostoto zračnega 
prometa na njem.  
 
Predlagamo popravek besedila, ki bi 
točneje opredelil zahtevo po 
zagotavljanju služb. 
 
Predlagamo, da ZLet omogoči 
olajšave v smislu nižje stopnje 
kategorije reševanja in požarne 
varnosti (RFF) za kategorije letal v 
obrazložitvi, kar se uredi s 
podzakonskimi akti.  

Tekst točke (4) se lahko razume, 
kot da na javnem letališču, na 
katerem se opravlja mednarodni 
zračni promet ni potrebno 
organizirati Letaliških služb iz 
točke (2) ampak samo druge 
službe , definirane v točki (3) 
 
 Pripomba 2: Sodobne 
zakonodaje EASA držav v svoji 
zakonodaji dovoljujejo blažje 
pogoje pri zagotavljanju RFF 
(Rescue & Fire Fighting) 
kategorije v primeru operacije 
letal, ki ne prevažajo potnikov. 
Med izjeme je vključeno letenje z 
letali: 
- ki prevažajo izključno tovor, 
vključno s pošto (“cargo flights”), 
- ki opravljajo tehnične lete 
(“technical flights”) 
- ki opravljajo šolske oz. trenažne 
lete (“training flights”),  
- na letih, ki jih prevoznik opravi v 
smislu preleta letala na pozicijo 
(“positioning flight”) 
- ki opravljajo lete nadzora nad 
določenim področjem 
“(surveillance flights”) 
- ki jih operater sprejme po 
nakupu ali tehničnem posegu 
(“acceptance flights”) 
Kot primer ureditve predlagamo 
zakonodajo Francije  

Določbe so popolnoma spremenjene. 
Pripomba ni jasna glede četrtega odstavka. 
 
Glede komentarja pod »pripomba 2« se strinjamo. Podzakonski akt, ki bo določil 
izvajanje nalog služb, ki se zagotavljajo na aerodromu, bo podal konkretizacijo 
zahtev v obsegu, kot se bo prepoznalo kot potrebno. Le te bodo lahko tudi v 
obsegu, kot jih podaja Aero4M. 
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Aeroklub 
Ptuj, 
Aeroklub 
Lesce, 
Letalska 
zveza 
Slovenije, 
Aeroklub 
Postojna 
Aeroklub LŠ 
Celje 

118/4 4) odstavek: (glede izvajanja nalog 
letaliških služb na nejavnih letališčih)  
 
 
Dovolj bi bilo zapisati: da obratovalec, 
v času odprtosti nejavnega letališča, 
ko le-to obratuje, organizira dejavnosti 
in operacije na letališču tako, da to 
zagotavlja varno in nemoteno 
delovanje letališča. Izvajanje nalog 
letalskih služb iz 1. do 3. točke 
drugega odstavka tega člena pa se, s 
strani obratovalca, organizira po 
potrebi (kot doslej, npr.ob prireditvah ) 
in ne stalno. 
 

Ne bo mogoče ugoditi zahtevi, da 
se izvajajo najmanj naloge 
letaliških služb iz 1. do 3. točke 
drugega odstavka tega člena ker:  
- So nejavna letališča, v glavnem 
v upravljanju aeroklubov- društev, 
ki zaradi neurejenega 
(nesistemskega) financiranja 
nimajo za kaj takega dovolj 
denarnih sredstev. 
- So nejavna letališča 
uporabnikom dostopna v času 
odprtosti (ko obratujejo) kot tudi 
izven tega časa in ker se splošni 
zračni promet odvija neredno.  
Iz utemeljitve izhaja, da bi bilo 
zelo negospodarno ter 
nepotrebno zagotovljati omenjene 
službe na nejavnem letališču, saj 
poteka na njih neredna in 
nekomercialna dejavnost. 
(obrazložitev Letalska zveza 
Slovenije in Aeroklub LŠ Celje 
še:) 
Četrti odstavek je omejujoč in ne 
dopušča nobene fleksibilnosti. 
Menimo, da je potrebno četrti 
odstavek izbrisati, saj je v petem 
(5) odstavku tako ali tako 
določeno, da Minister izda 
predpis, s katerim podrobneje 
določi izvajanje nalog letaliških 
služb in drugih služb. Prav tako 
so velike razlike med 
opremljenostjo letališč in tista, ki 
določenega dela infrastrukture niti 
nimajo (recimo: sistemov 
električnega napajanja in 
osvetlitve), tega člena niti ne bi 
mogla izvajati. 

Pripomba ni jasna. Ali se sprašuje, ali določba glede zagotavljanja služb velja v 
času odprtosti  in ne-odprtosti letališča? Samoumevno je, da obveznost 
zagotavljanja služb velja v času odprtosti letališča? Glede komentarja, da gre za 
prevelike zahteve, odgovarjamo, da se ne podaja zahteve, da se organizira 
organizacijska enota pri obratovalcu letališča, pač pa da se zagotovi izvajanje 
nalog take službe (glej četrti odstavek tega člena). 
 
Hkrati utemeljujemo, da je v zakonu treba določiti minimalne zahteve, tako tudi 
glede izvajanja služb.  

Fraport 118 1. Iz besedila člena je izpadla »služba varovanja«. Glede na dejstvo, da gre 
za eno temeljnih služb na letališču, predvidevamo da gre za napako. 
Predlagamo vrnitev »službe varovanja« v besedilo člena. 

Se ne upošteva. Varovanje je urejeno v ločenem poglavju in izvajanje nalog 
varovanja ni istovrstno drugim službam.  
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Fraport 118 2. Tako stari kot novi zakon vsebujeta opredelitev »služba za vzdrževanje 
in nadzor«. Predlagamo spremembo termina in sicer tako, da se ločita 
služba za vzdrževanje in služba za upravljanje in nadzor letališča. 
Evropska zakonodaja, EASA predpisi in novi zakon upravljalcu letališča 
nalagajo veliko število obveznosti vezanih na upravljanje in delovanje 
letališča. V tujini se za tovrstne službe uporablja naziv »Airport authority«. 
Slednje se glede na sistemsko ureditev javnih letališč v posameznih 
državah izvajajo ali kot državne službe ali pa so notranja služba upravljalca 
javnega letališča. Ob upoštevanju vseh obveznosti, ki jih upravljalec 
letališča z veljavno zakonodajo mora prevzeti in za njih tudi odgovarja, je 
potrebno upravljalcem zagotoviti tudi ustrezne pristojnosti za izvajanje vseh 
prevzetih obveznosti in te naj izvaja »služba za upravljanje in nadzor 
letališča«. Predlagamo, da se termin uvrsti tako med definicije kot tudi med 
obvezne letališke službe. S službo za nadzor je zakonodajalec to deloma 
že storil, a je termin preozek. Upravljalec mora namreč izvajati naloge na 
mnogoterih področjih in terminsko zoževanje na upravljanje ploščadi je 
neprimerno. Posredujem povezavo do uredbe, ki določa pravila za 
organizacije odgovorne za upravljanje ploščadi - https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32020R1234. 

Pripomba se ne upošteva. Namen določbe je podajanje obveznosti izvajanja nalog 
službe, ki skrbi za vzdrževanje letaliških površin, sredstev, naprav, vizualnih 
pripomočkov in oznak, električnega napajanja ipd., kar vse mora biti v funkciji 
obratovanja letališča. Predlog ne namerava oblikovati pristojnosti »airport 
authority«.  
 

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

118/2  tu pa ne piše »lahko« - 
nesistematično!!! 

Pripomba se upošteva. 
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AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

118/4  »Na nejavnih letališčih se izvajajo 
najmanj naloge letaliških služb iz 
1. do 3. točke 
drugega odstavka tega člena.« 
Problem športnih letališč in 
VZLETIŠČ – izsiljevanje s 
službami. 
Zahteve po službah morajo biti 
pogojene z velikostjo letal 
(količino goriva, številom 
sedežev, zahtevami za handling, 
itd) in njihovo frekventnostjo, ne 
pa z javnostjo-nejavnostjo, ki je 
povsem neustrezna 
(neživljenska) delitev. 
Sposobnost sprejema je objavljen 
podatek za vsako letališče že 
zdaj. 
Povečan promet v času prireditev 
in tekmovanj itak dobi skozi 
Dovoljenje za prireditev dodatne 
zahteve. 

Pripomba se ne sprejme. Za varno obratovanje aerodromov, kot so nejavna, je 
treba podati vsaj minimalen nabor zahtev.  
 
 

SVZ 118/4 »tudi« - Vse službe iz drugega 
odstavka? Morda bi zaradi jasnosti to 
veljalo jasno zapisati. 

 Se sprejme, vsebina se sicer ne spremeni.  

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

118/5  Predpis ne more preko zakona, 
če zakon zahteva… 

Pripomba ni jasna. 
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Informacijski 
pooblaščene
c 

119 (in 
166) 

IP ugotavlja, da predlog ZLet-1 v 119. 
členu med storitve zemeljske oskrbe 
na javnih letališčih uvršča tudi 
upravljanje in nadzor na javnem 
letališču, pri čemer naj bi v skladu s 
13. odstavkom 119. člena predloga 
ZLet-1 Vlada RS določila kategorije 
storitev zemeljske oskrbe in izvajanje 
storitev zemeljske oskrbe. Ob tem pa 
166. člen opredeljuje med drugim 
obvezno uporabo video nadzornih 
sistemov s strani upravljavca javnega 
letališča in vodenje evidence 
obiskovalcev. Predlagatelj v zvezi s 
tem v obrazložitvi pojasni, da gredo 
trendi na področju varovanja v smeri 
implementacije ukrepov, kot so 
uporaba video nadzora, kontrole 
pristopa, biometrije, avtomatske 
prepoznave registrskih tablic, 
snemanje določenih telefonskih številk 
ipd., vse za namen preprečevanja 
nezakonitega vmešavanja in 
(poznejše) analize potencialnih 
groženj. IP se strinja, da ni nobenega 
dvoma o tem, da je izkazana potreba 
po določeni obliki zagotavljanja 
varnosti javnih letališč. Nikakor pa ta 
zahteva in določitev uporabe tovrstnih 
sredstev za izvajanje nadzora na 
javnih letališčih ne morejo biti 
popolnoma odprti in prepuščeni zgolj 
vsakokratni presoji Vlade RS. 

IP poudarja, da je sicer deloma 
vsebinsko področje video 
nadzora urejeno v ZVOP-1 
(vendar ne v delu, ki bi se 
nanašal izrecno na javna 
letališča), prav tako pa video 
nadzora sploh ne ureja Splošna 
uredbi oz. ZVOPOKD. Dodatno ni 
jasno, kako bo področje video 
nadzora in vodenja evidenc 
obiskovalcev urejeno v ZVOP-2. 
Glede na to IP izpostavlja, da bi 
bilo treba, vse vidike in storitve 
ter obvezne oblike varovanja, ki 
bodo vključevale tudi obvezne 
oblike obdelav osebnih podatkov, 
kot npr. izvajanje video nadzora, 
uporabo biometrijskih ukrepov, 
vodenje evidence obiskovalcev, 
druge oblike snemanja javnih 
površin ali druge oblike obdelav 
osebnih podatkov, urediti z 
zakonom, saj podzakonski akt, 
kot smo na več mestih opozorili, 
ne zadošča. Utemeljenost 
navedene skrbi IP potrjujejo 
prejeti osnutki podzakonskih 
aktov kot npr. Pravilnik o 
minimalni letališki infrastrukturi in 
Pravilnik o izvajanju nalog 
letaliških služb, ki na več mestih 
kažejo, da namerava predlagatelj 
konkretne oblike obveznega 
nadzora, ki pomenijo resne 
posege v informacijsko zasebnost 
posameznikov in posledično 
zbiranje in obdelavo osebnih 
podatkov, določiti zgolj s 
podzakonskimi akti. 

V podzakonskih predpisih ne bodo predpisane konkretne oblike obveznega 
nadzora. Vse kar se nanaša na zbiranje in obdelavo osebnih podatkov je urejeno v 
materialnih določbah tega zakona.  
 
Iz odziva na 166. člen -  
Pripomba se jemlje na znanje. Dodajamo, da (trinajsti odstavek) 119. člen ne 
predvideva obdelave osebnih podatkov, saj zemeljska oskrba ne obsega takih 
ukrepov (video nadzora, evidence obiskovalcev, itd.). Izraz »upravljanje in nadzor« 
je iz Direktive Sveta 96/67/ES, ki opredeljuje vrste storitev zemeljske oskrbe, ki jo 
ta zakon prenaša v slovenski pravni red. 
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Fraport 119 1. Besedilo člena je problematično z vidika že navedenega napačnega 
poenotenja letaliških pristojbin in pristojbin za zemeljsko oskrbo. O tem več 
pri 123. členu. Ker je področje zemeljske oskrbe natančno urejeno z EU 
predpisom in podzakonskim aktom Uredbo o zemeljski oskrbi na letališčih. 
Zato predlagamo, da se iz teksta 119. člena brišejo odstavki, ki samo 
povzemajo besedila EU predpisa. Predlagamo, da se tako iz predloga 
člena črtajo odstavki št.: 9, 10, 11 in 12, trinajsti odstavek pa tako postane 
9. odstavek tega člena.  
Na ta način se bo poenotilo besedilo zakona z EU predpisi in že izdanim 
podzakonskim aktom, ki pravilno povzema EU predpis in se bomo izognili 
situaciji in problematiki pravne razlage, ko se bo besedilo zakona 
minimalno razlikovalo od EU predpisa, medtem ko se besedilo 
podzakonskega akta v celoti ujema z EU predpisom. 

Pripomba se sprejema, določbe so spremenjene. 

Fraport 119 2. Prav tako predlagamo, da se iz 1. točke tretjega odstavka tege člena 
briše »upravljanje in nadzor na javnem letališču«, ker nam ni znano, kako 
naj bi to delo spadalo pod zemeljsko oskrbo. 
 

Pripomba se zavrne. Priloga Direktive Sveta 96/67/ES z dne 15. oktobra 1996 o 
dostopu do trga storitev zemeljske oskrbe na letališčih Skupnosti (UL L št. 272 z 
dne 25. 10. 1996, str. 36), ki se preneša z določbami tega zakona, določa seznam 
storitev zemeljske oskrbe, med drugimi tudi upravljanje in nadzor na letališču, in 
natančno opisuje, kaj le to zajema. Zakon mora podati glede dostopa do trga 
izvajanja storitev zemeljske oskrbe ključne ureditve, da je mogoče nadaljnje 
podzakonsko urejanje z namenom celovitega in ustreznega prenosa navedene 
direktive v slovenski pravni red.  

Fraport 119 3. Predlagamo črtanje 7. odstavka tega člena. Določa namreč, da se 
upravljalca letališča, ki izvaja zemeljsko oskrbo, certificira za izvajanje 
zemeljske oskrbe med pridobitvijo dovoljenja za obratovanje letališča. 
Zemeljska oskrba vsebinsko ni povezana z obratovanjem letališča. Prav 
tako pravila in pogoji za pridobitev dovoljenja za obratovanje letališča sploh 
še niso določeni oz. so nam popolnoma neznani. Predlagamo jasno pravno 
urejanje s posebnim postopkom za izpolnjevanje pogojev za zemeljsko 
oskrbo. 

Pripomba je na mestu. Izpolnjevanje pogojev glede izvajanja zemeljske oskrbe se 
mora izvesti v ločenem postopku. Pazi – osnovne zahteve, ki na nacionalnem 
nivoju ne smejo biti bistveno drugačne, so v osnovni uredbi (glej člen 33, Priloga 
VII) 
 
Zemeljska oskrba je vsebinsko povezana z aerodromi – glej osnovno uredbo, 
Priloga VII, kjer so bistvene zahteve za aerodrome, med drugim tudi glede 
zemeljske oskrbe. Kot nosilca certifikata v skladu s pravom EU je v primeru 
Fraport popolnoma jasno, kateri nabor zahtev za zemeljsko oskrbo je relevanten. 
Za druga javna letališča se bo jasno pravno urejanje zagotovilo s podzakonskem 
urejanjem v predpisu ministra, ki bo podal zahteve (seveda se bo ob tem sledilo 
zahtevi oz 33. člena osnovne uredbe).  

Fizična 
oseba 2 

119/5  Vejica za »organizacijske« se briše  Tipkarska napaka. Se upošteva. 
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Slovensko 
zavarovalno 
združenje 

119/8 K osmem odstavku 119. člena 
Osmi odstavek 119. člena določa, da morata uporabnik javnega letališča in 
izvajalec storitev zemeljske oskrbe dokazati ustrezno zavarovanje 
odgovornosti. Pri tem ni jasno, kaj pomeni »ustrezno« zavarovanje in 
kakšno je zahtevano zavarovalno kritje. Določba ne opredeljuje minimalne 
zavarovalne vsote, prav tako ni razvidno ali se ta določa glede na število 
letal ali glede na število potnikov. V kolikor je uporabnik letalska družba oz. 
zasebni lastnik zrakoplova, ima za zrakoplove že sklenjeno zavarovanje po 
uredbi EU 785/2004, zato je na mestu pomislek ali navedeno zavarovanje, 
ki krije odgovornost za škodo, povzročeno potnikom, prtljagi, tovoru in 
tretjim osebam, ne zadostuje. 

Pripomba se jemlje na znanje, vendar temelji na pravu EU. Te zahteve ni mogoče 
prezreti. 

SVZ 119/8 K drugem stavku - Taka norma sodi v 
zakon? Se s tem rešuje konkretna 
situacija? Ali lahko zavežeš novega 
izvajalca k temu? Se s tem ne poseže 
v svobodno gospodarsko pobudo? 

 Določba se briše, pripomba se upošteva.  

Letalska 
zveza 
Slovenije, 
Aerokljub LŠ 
Celje 

121 Odbor uporabnikov 
 

Letalska zveza Slovenije,  
Dodati: Odbor uporabnikov ni 
potreben za nejavna »športna 
letališča«. 
Aerokljub LŠ Celje 
Dodati:  
Odbor uporabnikov ni potreben 
za nejavna »športna letališča«. 
Odbor uporabnikov ni potreben 
za nejavna letališča. 

Predlog se ne upošteva. Zahteva se nanaša le na javna letališča. Ni potrebe po 
pojasnjevanju, da taka ureditev ne velja za nejavna letališča.  

MORS 122 na koncu dodati »in ministrstvom, 
pristojnim za obrambo« 

Zaradi težav v zvezi 
zagotavljanjem delovanja CTR LJ 
kot intervencijskega letališča za 
izvajanje nadzora in varovanja 
zračnega prostora predlagamo, 
da se določanje obratovalnega 
časa javnega letališča ne 
prepušča v celoti upravljavcu 
oziroma da se med v tej določbi 
predvidene subjekte, s katerimi 
mora upravljavec uskladiti 
obratovalni čas javnega letališča, 
doda tudi ministrstvo, pristojno za 
obrambo. 

Pripomba se delno sprejme. Predlog podaja zahtevo ustanovitve odbora 
uporabnikov letališča, ti pa so kot defincicija določeni v pravu EU. Ker se 
prepoznava dosedanjo težavo, se v členu glede določanja obraotvalnega časa 
doda relevantne organe, ki morajo biti v postopku posvetovanja o času vključeni 
(poleg odbora uporabnikov). Določba je spremenjena.  
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Fraport 122 1. Besedilo veljavnega zakona je določalo:  
»Če je zaradi zagotovitve varnosti zračnega prometa nujna odprtost 
javnega letališča izven obratovalnega časa, ki je določen v skladu s prvim 
in drugim odstavkom tega člena, pa se stroški, nastali v zvezi z odprtostjo 
letališča zaradi zagotovitve varnosti zračnega prometa ne pokrijejo s ceno 
opravljenih storitev, ki je določena in prikazana na pregleden, nepristranski 
in nediskriminacijski način, so upravljalec letališča in izvajalci storitev 
zemeljske oskrbe, ki so potrebni za tako obratovanje letališča, upravičeni 
do plačila v skladu s pogodbo, ki jo za vsako proračunsko obdobje sklenejo 
z agencijo.« 
Predlagamo, da se navedeni tekst vrne v novi zakon, saj jasno opredeljuje 
nadomestilo stroškov upravljalcem letališč v primeru, ko se zahteva 
odprtost letališča izven obratovalnega časa letališča. Obratovanje izven 
časa odprtosti je namreč zahtevano s strani države in tako nasprotuje 
načelu poslovanja letališč v tržnih pogojih. Slednje je lahko sprejemljivo v 
kolikor je oškodovanec upravičen do ustreznega nadomestila, tako v 
primeru ko obratovalni čas določi ministrstvo kot v primeru, da ga določi 
agencija. 
2. Agenciji je v tretjem odstavku predloga dana možnost, da »določi 
obratovalni čas javnega letališča, če to zahtevajo razlogi zagotavljanja 
varnosti zračnega prometa ali če to zahtevajo interesi varnosti leta 
določenega zrakoplova.« Navedeno zakonsko pooblastilo posega v tržno 
delovanje letališč in v gospodarsko svobodo. Pooblastilo bi moralo biti 
podrobneje opredeljeno in bi obenem moralo vsebovati obratno obveznost 
agencije po financiranju tovrstnega prisilnega obratovanja. Prav tako 
menimo, da bi bil primernejši organ za določitev obratovalnega časa 
pristojno ministrstvo, ki to pooblastilo že ima v primeru nedoseganja 
soglasja določitve obratovalnega časa. V kolikor se vztraja, da agencija to 
pooblastilo zadrži ponovno predlagamo, da s opredli obveznost 
nadomestila in da se natančneje specificira okvire in pogoje, v katerih je to 
veliko pooblastilo lahko uporabljeno.  
 

Pripomba se upošteva. Določba je  delno brisana in spremenjena. V predlogu je 
pri obratovalnem času dodano, da je pristanek dovoljen le ob predhodnem 
soglasju upravljalca javnega letališča,v členu glede letaliških pristojbin pa so 
dodane še nadomestila in cene storitev. S tem, menimo, je zadostno urejeno 
zaračunavanje storitev s strani upravljavca javnega letališča.  
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Fraport 122 3. Predlagamo, da se člen dopolni z novim petim odstavkom, ki ureja 
obratovanje spremljevalnih aktivnosti v terminalu namenjenih neposredno 
potnikom. Predlog podajamo predvsem zaradi razprav vezanih na 
nedeljsko delo trgovin. Kot ste obveščeni je nedeljsko delo trgovin omejeno 
po kvadraturi trgovin. Kvadratura trgovin uporabljena v zakonu izhaja iz 
analiz, ki so bile narejene na podlagi upoštevanja kvadratur lekarn in 
bencinskih servisov. Fraport Slovenija je moral omejevati poslovni prostor 
namenjen trgovinski dejavnosti v terminalu, ker je omejitev 200m2. PKP je 
sicer sprejel izjemo za trgovinsko dejavnost na letališčih, ki pa izhaja iz 
razloga spodbujanja prometa v pokoronskem obdobju. Ta vmesna rešitev 
je sicer pozitivno vplivala na letališče, saj potnikom omogoča nakupovanje 
v terminalu ob nedeljah. Menimo pa, da bi bilo potrebno izjemo za letališča 
oz. potniške terminale urediti v specialnem letalskem zakonu, kamor tudi 
spada. V EU ne boste našli letališča, čigar trgovine so ob nedeljah zaprte. 
Poudarjamo, da ne gre za dodatno izjemo, ampak samo za opredelitev 
izjeme, ki sledi dejanskemu stanju. Razlog za zaprtje trgovin ob nedeljah je 
predvsem v tem, da si trgovci »zaslužijo počitek«, pri čeme zaradi zaprtja 
trgovin kupci v trgovine ne bodo prihajali. Situacija na letališču je 
popolnoma drugačna. Potniki, ki potujejo v nedeljo, se v vsakem primeru 
znajdejo pred trgovino. Z omejevanjem delovanja trgovin v potniških 
terminalih se potnikom vzame pravica nakupovanja pred letom, kar 
vključuje tudi nakup pijače in hrane. Za slednje veste, da jih potniki ne 
smejo prenesti čez varnostno kontrolno točko. Poleg same oskrbe potreb 
potnikov v skoraj »zaprtem prostoru«, ki ga načeloma naj nebi zapuščali, 
se močno slabi tudi turistični izgled države. Na podlagi navedenega 
predlagamo, da se doda novi 5. odstavek, ki se glasi: 
»Spremljevalne dejavnosti v potniškem terminalu mednarodnega letališča, 
kot npr.: trgovine, restavracije, druge storitvene dejavnosti namenjene 
zagotavljanju potreb potnikov v mednarodnem zračnem prometu, lahko 
zaradi specifične lokacije in namembnosti obratujejo ves čas obratovalnega 
časa letališča brez omejitev, ki jih opredeljuje področna zakonodaja s 
področja delovnega časa trgovin in omejevanja prodaje alkoholnih izdelkov 
in podobno.« 

Predlog glede urejanja obratovanja spremljevalnih aktivnosti v terminalu, 
namenjenih neposredno potnikom, ni materija urejanja civilnega letalstva. 

Letalska 
zveza 
Slovenije 

123 (6) Upravljalec javnega letališča in 
izvajalci storitev zemeljske oskrbe se 
morajo v postopku oblikovanja  
pristojbin iz tega člena posvetovati z 
odborom uporabnikov javnega 
letališča 

Smiselno k predhodni pripombi 
dodati v tem členu: Odbor 
uporabnikov ni potreben za 
nejavna, »športna letališča«. 
 

Pripomba se ne sprejme. Glej odziv zgoraj.  
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Fraport 123 Poenotenju letaliških pristojbin in pristojbin za zemeljsko oskrbo močno 
nasprotujemo tako  iz razloga kršitev prava EU, kot iz razloga zagotavljanja 
proste gospodarske pobude. Določba 123. člena ohranja eno najbolj 
problematičnih točk slovenske zakonodaje, ki močno odstopa od EU 
zakonodaje oz. določila EU zakonodaje celo anulira. Urejanje letaliških 
pristojbin je nujno in natančno urejeno s strani EU in nacionalne uredbe. 
Veljavni in predlog zakona pa pod letališke pristojbine dodaja tudi 
»pristojbine« za zemeljsko oskrbo. Slednje morejo biti obravnavana v 
sistemu za letališke pristojbine, saj gre za drugo vsebinsko materijo, ki se 
ureja v drugačnem postopku. S tem členom se neposredno posega v in 
dejansko uničuje tržna pozicija letališč v RS. Cene zemeljske storitev so 
namreč tržna kategorija, medtem ko se cene letaliških pristojbin določajo v 
postopku v katerem sodeluje odbor uporabnikov. 
 
Nujno je potrebno, da se zemeljska oskrba uredi v posebnem členu ali 
ločeno v členu ter v skladu z določili evropske direktive, ki jih ureja. 
Opozarjamo tudi, da je bila napačna ureditev iz veljavnega zakona 
prenesena tudi v nacionalno uredbo.  
 
V besedilu člena tako predlagamo spremembo naslova člena, saj letališke 
pristojbine in pristojbine za zemeljsko oskrbo ne morejo biti poenotene v 
enem terminu, saj se vsebinsko in postopkovno bistveno razlikujejo.  
 
V spodaj priloženem predlogu smo v členu tako v prvih petih odstavkih 
uredili letališke pristojbine (enako kot jih opredeljuje EU predpis in 
podzakonski akt), nato pa v nadaljnjih odstavkih opredeljujemo pristojbine o 
zemeljski oskrbi (ponovno enako, kot jih opredeljuje EU predpis in 
podzakonski akt). 
 
Predlagamo: 
»123. člen 
(letališke pristojbine in pristojbine za zemeljsko oskrbo) 
(1) Letališke pristojbine obračunavajo upravljalci javnega letališča na 
javnem letališču v skladu s predpisi Evropske unije, tem zakonom in na 
njegovi podlagi izdanimi predpisi ter drugimi predpisi in pravnimi akti, ki 
veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji na področju civilnega 
letalstva.  
(2) Letališke pristojbine iz prejšnjega odstavka tega člena se obračunavajo 
po načelih enakopravnega, preglednega in nediskriminatornega 
obravnavanja uporabnikov njihovih storitev ter v odvisnosti od stroškov, 
vrste, količine in zahtevnosti storitve. Enako se obračunavajo nadomestila 
za uporabo centraliziranih infrastruktur ter nadomestila za prost dostop do 
objektov in naprav iz 120. člena tega zakona. 

Pripomba se sprejme in odpravlja se dosedanje urejanje letaliških pristojbin. Ne 
glede na to, se izvajalec zemeljske oskrbe posvetuje z odborom uporabnikov (ni 
pa zavezan k njiovemu soglasju, v primeru letaliških pristojbin pa je sistem 
drugačen).  
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(3) Vlada izda predpis, s katerim podrobneje določi skupna načela za 
obračunavanje letaliških pristojbin in nadomestil za uporabo centraliziranih 
infrastruktur. 
(4) Vlada izda predpis, s katerim podrobneje določi skupna načela za 
obračunavanje letaliških pristojbin, v okviru katerih uredi zahteve glede 
nediskriminatornosti, skupnega sistema obračunavanja pristojbin, 
posvetovanj in postopkov, če soglasje ni doseženo, preglednosti, nove 
infrastrukture, standardov kakovosti, razločevanja storitev in nadzora. 
(5) Upravljalec javnega letališča se morajo v postopku oblikovanja letaliških 
pristojbin iz tega člena posvetovati z odborom uporabnikov javnega 
letališča. Če odbor uporabnikov javnega letališča oporeka primernosti 
pristojbin, o letaliških pristojbinah odloči agencija. Odločitev agencije velja 
največ šest mesecev. Agencija lahko veljavnost odločitve podaljša za 
nadaljnjih šest mesecev, po predhodnem posvetovanju s prizadetimi 
stranmi, podaljša, če oziroma dokler odbor uporabnikov javnega letališča 
oporeka primernosti letaliških pristojbin. V primeru odločitve o pristojbinah 
agencija ni odškodninsko odgovorna za morebitno oškodovanje izvajalcev 
storitev ali uporabnikov njihovih storitev. 
(6) Pristojbine za storitve zemeljske oskrbe obračunajo izvajalci zemeljske 
oskrbe v skladu s predpisi Evropske unije, s tem zakonom in na njegovi 
podlagi izdanimi predpisi ter drugimi predpisi in pravnimi akti, ki veljajo 
oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji na področju civilnega letalstva. 
(7) Pristojbine za storitve zemeljske oskrbe določijo izvajalci storitev 
zemeljske oskrbe. Pristojbine za storitve zemeljske oskrbe za katere je bila 
odobrena izjema, s katero se je sprejela omejitev na le enega izvajalca 
storitve zemeljske oskrbe, so predmet postopka posvetovanja z odborom 
uporabnikov.  
(8) Če upravljalec javnega letališča, uporabnik javnega letališča in izvajalec 
storitev zemeljske oskrbe na javnem letališču izvaja storitve zemeljske 
oskrbe, mora voditi računovodstvo za storitve zemeljske oskrbe ločeno od 
računovodstva za druge dejavnosti, ki jih opravlja (v nadaljnjem besedilu: 
ločeno računovodstvo). Izvajanje ločenega računovodstva ter preverjanje, 
da ni finančnih tokov med njegovo dejavnostjo zemeljske oskrbe in drugimi 
dejavnostmi, preverja neodvisni revizor.« 

SVZ 123/4, 
123/5 

Sta to dva različna predpisa? Prosimo 
za pojasnilo. 

 Določbe so popolnoma spremenjene. 



predlog Zakona o letalstvu – pripombe in odzivi 

157 

 

SVZ 123/6,  »Agencija lahko veljavnost odločitve 
podaljša za nadaljnjih šest mesecev, 
po predhodnem posvetovanju s 
prizadetimi stranmi, če oziroma dokler 
odbor uporabnikov javnega letališča 
oporeka primernosti letaliških 
pristojbin« - S kakšnim aktom? 

 Se upošteva, določba se spremeni.  

Fizična 
oseba 1 

124 Ta rešitev ni ustrezna. Podobno velja 
za kontrolo zračnega prometa. 
Uporabiti rešitev Eurocontrola - 
izvršba. 

 Pripomba ni jasna, ker predlagana rešitev ni izvedljiva. Člen se spremeni. 

Fraport 124 Predlagani tekst je povzet po veljavnem zakonu, ki se je v dosedanji rabi 
izkazal za pomanjkljivega. Ob upoštevanju ureditve, ki jo je predlagatelj 
predlagal za zavrnitev storitev navigacijskih služb, smo mutatis mutandis 
oblikovali sledeči predlog:  
»(1) Izvajalec letališke službe lahko prepreči odhod zrakoplova do plačila 
vseh stroškov, ki jih je treba plačati  za opravljene storitve in uporabo 
letališke infrastrukture iz 117. člena tega zakona ali do pologa varščine za 
te stroške. 
(2) Izvajalec letališke službe ne sme preprečiti odhoda zrakoplova, če gre 
za zrakoplove in aktivnosti iz 12. člena tega zakona.  
(3) Razen če je med izvajalcem letališke službe in operatorjem dogovorjeno 
drugače, izvajalec letališke službe dovoli odhod zrakoplova takoj, ko 
operator v celoti plača dolg.  
(4) Izvajalec letaliških služb o preprečitvi odhoda zrakoplova  nemudoma 
obvesti ministrstvo, agencijo, upravljalca letališča in izvajalca služb 
zračnega prometa upravljalca javnega letališča, na katerem se je preprečil 
odhod zrakoplova. 
(5) Izvajalec letaliških služb lahko zrakoplov, ki je parkiran na letališču več 
kot 3 mesece in če storitve, ki so bile opravljene za ta zrakoplov oz. 
njegovega operaterja, niso bile plačane, s trenutne parkirne pozicije 
umakne na drugo mesto. Izvajalec letaliških služb v tem primeru ne 
odgovarja za kakršnokoli škodo, ki je ali bi lahko nastala na zrakoplovu. 
(6) Preprečitev odhoda zrakoplova se izvaja v skladu z navodilom, ki ga 
izda minister, in se objavi na način, običajen v letalstvu.« 

Zadevni člen se briše. V Splošni del zakona se umesti nova določba preprečitev 
odhoda zrakoplova zaradi neplačila letaliških pristojbin. 

SVZ 124 Obrazložitev k členu ne odraža 
vsebine določbe; 

 Določba se briše. 

SVZ 124/2 »Vlada lahko« - Opcijsko?  Člen se briše. Nova določba se umesti v splošni del zakona. 
Fizična 
oseba 1 

125 Kaj v tem smislu potem ureja Uredba 
EU 139/2014? 
 

 Mnenje predlagatelja. V obsegu urejanja prava EU so le aerodromi, kot izhaja iz 
predpisa EU in odločitev države članice v zvezi s tem. 
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AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

125 Naenkrat uporaba besede aerodrom? Nesistematično. »(cona 
aerodromskega prometa)« 

Mnenje predlagatelja. Ločiti je treba med izrazoma »aerodrom« in »letališče«.  

SVZ 125 Kot izhaja iz obr. ta obv. Izhaja iz prava EU o pravilih letenja in priporočenih 
praks ICAO. Gre namreč za cono, ki je zračni prostor okrog aerodroma, 
kjer ni zagotovljena služba zračnega prometa; na zakonski ravni tudi bolj 
podrobna določitev ni mogoča, saj je cona odvisna od karakteristik vsakega 
posameznega aerodroma; 
Koordinator aerodromskega prometa tudi ni vrsta certificiranega in 
strokovnega osebja po zakonu, temveč gre za nov institut zagotavljanja 
varnosti zračnega prometa na letališčih, ki niso javna, in torej zanje ne velja 
pravo EU niti ne uporaba standardov ICAO. 
Določba je dobro argumentirana. 

Potrditev predloga.  
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Aeroklub 
Ptuj, 
Aeroklub 
Lesce, 
Letalska 
zveza 
Slovenije, 
Aeroklub 
Postojna, 
Aeroklub LŠ 
Celje 

125/1 1) odstavek: (glede koordinatorja letališkega prometa) 
 
Na nejavnih letališčih, ki so namenjena splošnemu letalstvu in so v 
upravljanju aeroklubov- društev, ne bo mogoče zagotoviti zahteve po 
koordinatorju letališkega prometa ker: 
- So nejavna letališča in vsa dejavnost, ki se odvija na njih, v glavnem v 
upravljanju aeroklubov- društev, ki zaradi neurejenega (nesistemskega) 
financiranja nimajo za kaj takega dovolj denarnih sredstev. 
- Sicer pa zagotavljanje dodatnega koordinatorja ni potrebno, saj na vseh 
nejavnih letališčih že sedaj uspešno poteka koordinacija letalskega 
prometa. Koordinacijo opravljajo upravniki in/ali dežurni člani aeroklubov. 
Tovrstna koordinacija se zagotovlja samo v času obratovanja letališč. 
- Alternativno: že sedaj v primeru, ko koordinator letalskega prometa ni na 
voljo, za koordinacijo sami poskrbijo piloti, ki uporabljajo neko cono 
letališkega prometa po načelu ‘blind-transmition’. 
 
(obrazložitev samo Letalska zveza Slovenije:) 
V razlagi tega odstavka to dejansko pomeni, da bi moralo nejavno letališče 
izvajati delo kontrole letenja, kar pa po naši oceni ni v njegovi pristojnosti. 
Dela, naloge in pristojnosti v zakonu niso navedene, zato se poraja 
vprašanje smiselnosti takšne službe, ter način financiranja le-te. V kolikor bi 
takšno službo zagotavljala KZPS za vsako letališče in bi stroške krila 
država, bi bilo to vsekakor potrebno navesti v samem zakonu. 
 
V pojasnilu na strani 173 je razumeti, da koordinator nima nobene 
pristojnosti hkrati pa je zapisano: "temveč gre za institut zagotavljanja 
varnosti zračnega prometa na letališčih, ki niso javna, ", ter "Ne glede na 
naloge koordinatorja aerodromskega prometa je obveznost vseh 
uporabnikov zračnega prostora, da upoštevajo veljavna pravila letenja." 
 
V idealni družbi, kjer bi vsi upoštevali predpise, bi morda koordinator res 
prispeval k varnosti. Ker pa zakonodajalec vztraja, da je cona letališča še 
vedno G prostor (torej prostor na voljo za vse letalnike, brez zahteve po 
vzpostavitvi R/T s "koordinatorjem") brez varovalnega cilindra okoli 
letališča, je zahteva po določitvi "koordinatorja" nesmiselna oz. 
nesorazmerna z dejansko pristojnostjo. Deluje bolj po principu korektivnih 
ukrepov, kot pa preventivnih, za kar smo si vsi prizadevali.  
(Trenutna ureditev je, da nekdo na VHF postaji na zemlji podaja znane 
informacije letalom v okolici aerodroma, brez kake posebne odgovornosti in 
usposabljanja). 
 
Tudi zakonodajalec ni razjasnil potrebne razpoložljivosti "koordinatorja". 
Razlagati si je mogoče, da mora biti na razpolago v celotnem obratovalnem 

Pripomba se ne upošteva. V preteklosti je bilo nekaj primerov incidentov in/ali 
incidentov, ki so se končali z gmotno škodo in/ali smrtnimi posledicami, in v zvezi s 
katerimi so bile vključene osebe znane kot »vodje letenja«. Zakonodajalec je 
dolžan reagirati na zaznani varnostni problem in ta člen ga naslavlja.  
 
Vodja letenja je institut, ki ni dopusten, saj implicira postopanja, ki bi se lahko 
razumele kot izvajanje nalog ene od služb zračnega prometa (angl. ATS).  
 
Glede na komentar, da se koordinacija že danes izvaja uspešno, to dokazuje, da 
predlagani institut ne uvaja nič novega, pač pa formalizira obstoječo prakso. Bodo 
pa ustaljene prakse morale preveriti in prepoznati, da se ne sme preseči 
pristojnosti in nalog (npr. vodenje letenja na letališču, na katerem ni ATS).  
 
Podrobnosti glede nalog/pristojnost koordinatorja bo podrobneje uredil 
podzakonski predpis.  
 
V obrazložitev se doda, da se pričakuje, da je pristojnost koordinatorja skladna z 
časom odprtosti nejavnega letališča. Vsak obratovalec nejavnega letališča nosi 
odgovornost za izvajanje dejavnosti na svojem aerodromu v času odprtosti. 
Koordinator aerodromskega prometa bo moral biti prisoten ves čas, ko je letališče 
odprto, bo pa tega koordinatorja določil obratovalec nejavnega letališča sam, s 
čimer bo imel proste roke za organizacijo dela in obratovanja. 
 
Zavrne se predlog glede zagotavljanja stroškov s strani Republike Slovenije za 
izvajanje zahtev tega predloga. Obratovalec nejavnega letališča mora zagotoviti 
izvajanje vseh zahtev tega zakona. 
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času letališča? To zahteva dodatne zaposlitve pri obratovalcu? 
Zakonodajalec predvideva kasneje tudi dodatno certifikacijo 
"koordinatorjev". Vzpostavitev "koordinatorja" je povezano s stroški, ki niso 
stroški CAA, zato bi predlagatelj zakona moral te stroške navesti v samem 
obrazcu (ocena finančnih posledic), s katerim zakon predlaga Vladi RS. 
 
Naše mnenje je, da zakonodajalec prevali več nalog in odgovornosti na 
skrbnike infrastrukture, namesto da bi naložil te naloge pristojni Agenciji. 
 
Sam predpis uvaja zelo rigorozne zahteve in enači vsa javna letališča 
(športna oz. lokalna in tista, ki so državnega pomena): ureditev površin 
(stez) za voženje in VPS, ter vse oznake. 
 
 

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

125/1 Za aerodrom, na katerem ni zagotovljena služba (ali manjka : -kontrole- ?) 
... 

Napačno razumevanje. Predlagatelj ne loči med službo zračnega prometa (angl. 
ATS, air traffic service) in kontrolo zračnega prometa (angl. ATC, air traffic 
control). 

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

125/1 Nova funkcija – Koordinator? Spremembe ICAO določil najkasneje do 2023 
predvidevajo popolni umik takih 
vlog, kjer se tudi Nemčija kot dosedanji najbolj zakpreninjen uporabnik 
»Flugleiterjev« poslavlja od tega. 
(Fliegermagazin, November 2021) Mi jih pa zdaj uvajamo? 

Pripomba se ne upošteva. Predlog naslavlja konkretne varnostne rizike v 
preteklosti (nesreče in incidenti) in ne uvaja »vodje letenja«. Domnevamo, da je 
postopanje Nemčije posledica ugotovitve nadzora EASA, ki je po vseh državah 
članicah pregleduje, ali so še vzpostavljeni stari mehanizmi ICAO – »vodje 
letenja«. Koordinator aerodromskega prometa ne bo imel 
pristojnosti/naloge/pravice, usmerjanja prometa. Ne glede na oblikovanje cone 
aerodromskega prometa še vedno veljajo pravila letenja kot veljajo za posamezen 
razred zračnega prostora. 

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

125/2 »zahteve glede usposobljenosti za koordinatorja aerodromskega prometa.« 
 
Nekoga moti nered v Lescah. Oprostite direktnosti, a živimo v realnem 
svetu in pozanamo razmere. 
 
Torej ne samo da uvajate vlogo, ki jo bo svet izpustil, zregulirati želite še s 
postopki usposabljanja in najbolje še z kakimi izpiti...? 
To ni potrebno. 

Mnenje predlagatelja. Glej odziv zgoraj. 
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Letalska 
zveza 
Slovenije 

125/2 Predlagamo fiksno opredelitev 
velikosti in oblike cone okrog nejavnih 
letališč. 
 

Zaradi enostavnosti uporabe, bi 
bilo to smiselno rešiti sistemsko. 
Se pa postavlja vprašanje, 
kakšen status bi takšna cona 
imela, saj bi le ta še vedno bila 
postavljena v G-prostoru, in ker 
predvidevamo, da tukaj ne bi šlo 
za prekvalifikacijo zračnega 
prostora, kakšen je sploh njen 
namen, saj zakon ne predvideva 
nobene dodatne omejitve. 
 

Pripomba se ne upošteva. Zaradi specifičnih geografskih lastnosti okolja, v katerih 
se nahajajo slovenska letališča (ki niso LJLJ, LJMB, LJPZ), žal ni mogoče v 
zakonu podati enotnih opredelitev take cone aerodromskega prometa. Poskus 
podrobnejše opredelitve bo v podzakonskem aktu ali pa bo vzpostavljena ureditev, 
da se konkretna geografska opredelitev prenese na nivo priročnika aerodroma. 

SVZ 126/2 »organizacije« - Katere organizacije?  Pojasnjujemo, da gre za organizacije, ki oblikujejo instrumentalne postopke za 
vzletanje in pristajanje zrakoplovov na aerodromih. Obrazložitev se dodela, da se 
doseže večja jasnost. 

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

126/3 »ni zagotovljena« 
 
Obseg navodil je ključnega pomena za smiselnost te točke. Npr. VFR 
JEPPESEN BOTTLANG podatki so v ta namen podali dovolj podatkov. 50 
in več stranska navodila, ki so se zahtevala od letališč, so odveč. 

Pripomba ni jasna.  

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

126/4 To do zdaj oddelek za letališča na ACL sploh ni hotel dajati. Opažanje predlagatelja.  

SVZ 127/1 Predlog: 
 
Vlada na predlog …ob  soglasju… določi javna letališča. 

Redakcija. Pripomba se sprejme. V obrazložitvi se pojasni, da vlada odloči s 
sklepom. 

SVZ 127/2 Predlog: 
 
Vlada na predlog …ob  soglasju… določi javna letališča. 
 
 

Redakcija. Pripomba se sprejme. V obrazložitvi se pojasni, da vlada odloči s 
sklepom. 

Fizična 
oseba 2 

127/2  »se« se briše  Zatipkano napačno. Redakcija. 
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SVZ 127/3 To pomeni odstop od prejšnjega odstavka; da torej kljub sklepu vlade, kjer 
vlada določi, na katerih javnih letališčih se lahko opravlja medn. zračni 
promet, lahko v skladu z 127(3) minister določi drugače. To bi pomenilo 
odstop od sistema. Dejansko bi se potem lahko mednarodni promet izvajal 
na nejavnih letališčih, kjer se v skladu s 115(4) mednarodni promet naj ne 
bi izvajal. 
 
Ta odstop v obrazložitvi tudi ni posebej utemeljen. Tudi ni določeno, s 
kakšnim aktom bi minister o tem odločil. 

Razumevanje je napačno. Ni nujno, da se bo za vsako javno letališče določilo, da 
se na njem izvaja mednarodni zračni promet (je pa res, da je tako danes dejansko 
stanje na ljubljanskem, mariborskem in portoroškem letališču). Zato tudi predlog 
predvideva ločeno določanje statusov s strani Vlade.  
Včasih se pojavijo okoliščine, ko je treba vzpostaviti mejni prehod zgolj začasnega 
narave (to je možnost že danes po veljavnem ZLet) (npr. za mednarodna letalska 
tekmovanja, prireditve, izredni enkratni dogodki).  
 
Dovolitev opravljanja vrste prometa glede na vrsto letališča v 115. členu 
osnovnega predloga je stalna ureditev. Če nomotehnično zapis v tem členu ni 
sprejemljiv, prosimo za predlog (morda se v 115. členu doda »razen če ta zakon 
določi drugače« ali pa se doda »razen v primeru začasnega opravlkanja 
mednarodnega zračnega prometa iz 127 člena tega zakona«.).  
 
Doda se »s sklepom«, da se opredlei način odločanja ministra. 
Obrazložitev se nadgradi.  

JGZ Letalski 
center 
Cerklje ob 
Krki 

127/4 Glede na izražen interes širše lokalne skupnosti in trenutno vloženih vlog, 
predlagamo naslednjo spremembo (Obdržati dikcijo starega zakona, ki se 
glasi: 
Na podlagi obrazložene pisne vloge lastnika ali upravljalca javnega 
letališča, lahko minister, pristojen za promet, glede na nameravano vrsto 
zračnega prometa po predhodni preveritvi predpisanih pogojev in ob 
soglasju ministrov, pristojnih za finance, notranje zadeve, obrambo, 
zdravstvo, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, začasno dovoli opravljanje 
mednarodnega zračnega prometa tudi na letališču, ki ni mednarodno 
letališče. Minister pristojen za promet, mora pri tem določiti čas trajanja 
dovoljenja in način izpolnjevanja predpisanih pogojev za mednarodno 
letališče v odvisnosti od vrste in obsega prometa. 

Predlog zakona določa tako možnost, kot jo podaja pripombodajalec. Predlog daje 
možnost predlaganja ureditve le obratovalcu letališča, ki je prvi odgovoren za 
obratovanje letališča (lastnik v tem kontekstu ni relevanten). Hkrati pa predlog 
uokvirja začasno možnost z opredelitvijo časovnega aspekta, s čimer se ta 
ureditev loči od trajne narave ureditev iz 115. člena predloga. S tem se preprečijo 
morebitne zlorabe instituta začasnega opravljanja mednarodnega zračnega 
prometa. 
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AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

127/4 Ali je to medresorska zahteva?  
 
»Dovoljenje za začasno opravljanje mednarodnega zračnega prometa iz 
prejšnjega odstavka se lahko 
izda samo enkrat letno in ne sme veljati dlje od enega meseca.« 
 
 
Dodatno JGZ LC in izvajalci civilnih letalskih aktivnosti: 
Predlog je da se obdrži 3- točka 91.člena in dopušča možnost določanja 
časa glede na obseg, vrsto prometa in širši družbeni interes… »Na podlagi 
obrazložene pisne vloge lastnika ali upravljalca javnega letališča, lahko 
minister, pristojen za promet, glede na nameravano vrsto zračnega 
prometa po predhodni preveritvi predpisanih pogojev in ob soglasju 
ministrov, pristojnih za finance, notranje zadeve, obrambo, zdravstvo, 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, začasno dovoli opravljanje 
mednarodnega zračnega prometa tudi na letališču, ki ni mednarodno 
letališče. Minister pristojen za promet, mora pri tem določiti čas trajanja 
dovoljenja in način izpolnjevanja predpisanih pogojev za mednarodno 
letališče v odvisnosti od vrste in obsega prometa.« 
 

Predlog uokvirja začasno možnost z opredelitvijo časovnega aspekta, s čimer se 
ta ureditev loči od trajne narave ureditev iz 115. člena predloga. S tem se 
preprečijo morebitne zlorabe instituta začasnega opravljanja mednarodnega 
zračnega prometa. 
 
Glej odziv pri pripombi JGZ Letalski center Cerklje ob Krki k tej določbi. 

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

128 ... pravico uporabe (JAVNEGA?) letališča v skladu ... Določbe glede uporabe javnih letališč so dodane. 

Fizična 
oseba 1 

128 Zakaj ne: "Vsak, ki ima pravico leteti v slovenskem zračnem prostoru,  ima 
pravico pristati na letališču v RS." 
 

Določba je spremenjena. Zakon s konkretizacijo subjektov uokvirja pravico 
uporabe letališča.  

FRAPORT 128 Predlagani tekst bi bilo potrebno dopolniti tako, da vključuje tudi delovni čas 
in omejitve obratovanja letališča. Predlagamo sledeči tekst člena: 
»Operator, letalski prevoznik, tuj operator in tuj letalski prevoznik, ki imajo 
dovoljenje za letenje v zračnem prostoru, imajo pravico uporabe letališča v 
skladu z veljavnimi predpisi, dovoljenjem za obratovanje letališča iz 133. 
člena tega zakona, obratovalnim časom ter objavljenimi omejitvami 
obratovanja letališča in kapaciteto letališča.« 

Pripomba se v celoti ne upošteva. 
Navajanje, da se javno letališče uporablja v skladu z omejitvami obratovanja je 
pokrito z navezavo na dovoljenje za obratovanje. Če ima letališče omejitev, se to 
demonstrira v omejitvi dovoljenja za obratovanje. Razume se, da se javno letališče 
uporablja v skladu s tem zakonom, ki jasno poda tudi pravila glede obratovalnega 
časa, kot tudi izven njega.  

KZPS 129/1 Predlagamo, da se na koncu prvega odstavka predmetnega člena doda 
besedilo »in/ali letalskih kart«. 
 

Pripomba ni jasna. S takim predlogom se zelo širi obveznost upravljalca javnega 
letališča, s čimer ni nujno jasno, kakšne karte je le-ta dolžan (in kako) zagotavljati. 
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AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

129/2 V kakšni obliki? Zakaj se ne navezuje na AIP? AIP je mehanizem objave letalskih informacij (podatkov). Kakšne so druge oblike 
se preveri v pravu EU in mednarodnih standardih in priporočeni praksi ICAO.  
 
Pripombodajalec morda ne upošteva dejstva, da so vsi podakti, ki so objavljeni v 
AIP podvrženi zahtevam EU glede kakovosti letalskih podatkov (ki jih je težko 
dosegati, kar agencija mitigira z različnimi ukrepi in rešitvami). Ta predlog zakona 
zato tudi podaja možnost objave letalskih informacij (glej četrti odstavek 29. člena 
predloga), ki niso urejene s predpisi EU, s čimer se bo doseglo regularnost stanja 
zmožnosti doseganja zahtev s strani letališč, za katere pravo EU ni zavezujoče.  

Aeroklub 
Ptuj, 
Aeroklub 
Lesce, 
Letalska 
zveza 
Slovenije, 
Aeroklub 
Postojna 

129/2 2) odstavek: (glede zagotavljanja 
podatkov o……)  
Predlog: da Ministrstvo za 
infrastrukturo za nejavna letališča, 
preko službe letalskih informacij, z 
javno objavo (npr. VFR AIP-ja), 
zagotovi uporabnikom enotne podatke 
o letališču, coni letališkega prometa in 
postopkih za vzletanje in pristajanje 
letalnikov. 
 

Služba letalskih informacij, ki 
skrbi za AIP Slovenije, naj izdela 
in objavi zbornik (VFR AIP) z 
ustreznimi podatki za vsa nejavna 
letališča v Sloveniji. Tako bi dobili 
poenoteno obliko publikacije 
navodil in podatkov ter službo, ki 
bi skrbela za osveževanje in 
ažurnost VFR AIP-ja. 
 

Predlogodajalec predlaga točno to, kar ta predlog  zakona predlaga (glej tudi 29. 
člen predloga).  

Fraport 130 V primerih, ko se na civilnih letališčih izvaja tudi vojaški zračni promet oz. 
na letališčih, kjer se nahajajo vojaške letalske baze, bi bilo potrebno jasno 
določiti, da je pristojnost upravljanja letališča v pristojnosti upravljalca 
letališča. 

Fraport pojasnjuje dejstvo.  

SVZ 130/1 Pomeni na civilnih, javnih in nejavnih? (115.člen) Da. Določba je splošna.  
Fizična 
oseba 1 

131 
K 4. točki 
(Pogoji za 
gradnjo) 
 

Kaj je s predpisi o posegih v prostor in gradbenimi predpisi? 
 

Pripomba ni jasna.  

SVZ 131 
K 4. točki 
(Pogoji za 
gradnjo) 

Je poglavje usklajeno z MOP? Poglavje bo usklajeno z MOP. 

Fizična 
oseba 1 

131 1. Drugi odstavek: Ni najboljša formulacija. 
2. Tretji odstavek: Nemogoče. V dveh mesecih po popolni vlogi. Če tega 
mnenja ne izda v tem roku, ga lahko s sklepom podaljša za dodatna dva 
meseca. Vse drugo je norčevanje iz strank. Tudi sicer so vsi roku, ki 
presegajo tri mesece, neživljenjski. Ta pripomba velja za vse roke, ki so daljši 
od treh mesecev.  
 

Mnenje predlagatelja. Člen se spremeni.  
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Fraport 131 1. Predlagamo, da se ta člen dopolni z zahtevami Uredbe EU št.139/2014, 
ki določa opredeljuje obveznosti in odgovornosti upravljalca letališča pri 
umeščanju objektov in/ali ovir znotraj letališča.  

Pripomba se ne upošteva, predpis EU je neposredno uporabljiv. 
 

Fraport 131 2. Drugi odstavek ureja dovoljenja, pri čemer kot element podlage za 
odločanje ni opredeljen Master plan. V kolikor tega ni potrebno upoštevati, 
se lahko zgodi, da se bo z eno samo gradnjo na nepravem mestu 
dolgoročno onemogočil razvoj letališča. 

Pripomba se ne upošteva. »Master Plan« ne more biti podlaga za izdajo mnenja 
organa. 
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MOP 131 (1) Za graditev letališča, objektov in 
naprav iz 117. člena tega zakona v 
območju izključne in omejene rabe, 
mora investitor ali lastnik pridobiti 
mnenje agencije, ki se izda z vidika 
zagotavljanja varnosti zračnega 
prometa in tehnologije dela letaliških 
služb in drugih služb iz 118. člena tega 
zakona. 
 
(2) Dovoljenja oziroma drugega 
dokumenta v skladu s predpisi o 
graditvi objektov pristojni organ ne 
sme izdati pred izdajo mnenja 
agencije. Če bi objekt ali naprava 
ovirala varnost zračnega prometa na 
letališču, delovanje navigacijskih 
naprav in nadzornih sistemov, delo 
letaliških služb in drugih služb iz 118. 
člena tega zakona ali če za njegovo 
uporabo oziroma obratovanje niso 
izpolnjeni drugi predpisani pogoji, je 
mnenje agencije negativno.  
 
(3) Agencija izda mnenje v dveh 
mesecih oziroma enem letu, če 
strokovna presoja zahteva obsežnejšo 
preveritev. Če mnenje agencije v roku 
ni izdano se šteje, da je izdano mnenje 
negativno.  
 
(4) V postopku odločanja o zahtevku 
za izdajo mnenja iz tega člena 
agencija najprej ugotovi, ali stanje v 
prostoru s stališča zračnega prometa 
dopušča gradnjo letališča, objekta ali 
postavitev naprave, glede na 
predvideno namen, referenčno kodo in 
kategorijo letališča ter glede na 
predvideni gostoto zračnega prometa. 
V nasprotnem primeru agencija izda 
negativno mnenje. 

Predlog zakona določa, da mora 
investitor oziroma lastnik pred 
graditvijo letališča pridobiti 
mnenje agencije, iz vidika 
zagotavljanja varnosti zračnega 
prometa. V nadaljevanju člena pa 
se upravni organ, v nasprotju z 
GZ oziroma GZ-1, zavezuje, da 
ne sme izdati gradbenega 
dovoljenja brez mnenja. 
Opozarjamo, da mnenja niso 
obvezujoči samostojni upravni akt 
pri katerem lahko stranka uporabi 
tudi pravna sredstva. Menimo, da 
glede na zavezo, da je upravni 
organ vezan na izdajo mnenja 
(tudi, če je to izdano šele po 
enem letu) ne gre za mnenje v 
skladu z Gradbenim zakonom, 
temveč gre za samostojni 
predhodni postopek, ki mora imeti 
ustrezno predpisane vse pravne 
in tehnične podlage, ki jih mora 
izpolniti investitor, ter se morajo 
zaključiti z odločbo agencije, na 
katero ima investitor možnost 
uporabe vseh pravnih sredstev. 
 
V nasprotnem primeru, je treba v 
drugem odstavku črtati besedilo 
»Dovoljenja oziroma drugega 
dokumenta v skladu s predpisi o 
graditvi objektov pristojni organ 
ne sme izdati pred izdajo mnenja 
agencije« saj je to direktno v 
nasprotju z GZ in tudi z GZ-1. V 
tem primeru je treba tudi 
predpisan rok uskladiti z GZ 
oziroma GZ-1, kje je predpisan 
rok za izdajo maksimalno 2 
meseca in se mora črtati celotni 
tretji odstavek. V skladu z GZ in 
GZ-1 je posledica neizdanega 

Člen je preoblikovan in podaja zahteve na popolnoma drugačen način, da je 
skladen z GZ-1. Dodane so sprecifične ureditve, lastne le civilnemu letalstvu. 
 
Razumemo pripombo glede GZ in GZ-1 in glede posledic neizdanega mnenja (da 
upravni organ pozove mnenjedajalca in v primeru neodzivnosti pozove njegovega 
nazornega organa, se pravi Ministrstvo za infrastrukturo, ki mora izdati ustrezno 
mnenje, na podlagi katerega se upravni organ lahko odloča o izdaji dovoljenja! 
Neizdaja mnenja agencije pomeni zgolj neaktivnost in neustreznost ravnanja 
mnenjedajalca!). Ocenjujemo, da je vzročna ureditev v GZ-1 neprimerna v 
okoliščinah urejanja civilnega letalstva. Pristojni organ je lahko povržen 
nepredvidljivim okoliščinam, ki pa ne smejo povzročiti predvidevanja pozitivnega 
mnenja zaradi morebitnega izrednega vpliva na varnost zračnega prometa. 
Rešitev z upravnim organom v GZ-1 je prav tako neprimerna, saj se ne more 
pričakovati od nobenega drugega organa kot agencije, vsebinsko določanje oz. 
oblikovanje mnenja v zadevah, ki se tičejo zagotavljanja varnosti zračnega 
prometa (na letališčih). Razumemo, da je ureditev v petem odstavku 47. člena GZ-
1 istovrstna kot v našem predlogu. 
 
Poleg tega se zavedamo, da mora pristojni organ delovati v skladu z načelom 
ekonomičnosti in varovanja največje koristi stranke. 
 
Določba ni relevantna za vzletišča. Ta aspekt se elaborira v podzakonskem aktu 
(kar je že danes urejeno v zadevnem pravilniku o vzletiščih).  
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mnenja, da upravni organ pozove 
mnenjedajalca in v primeru 
neodzivnosti pozove njegovega 
nazornega organa, se pravi 
Ministrstvo za infrastrukturo, ki 
mora izdati ustrezno mnenje, na 
podlagi katerega se upravni 
organ lahko odloča o izdaji 
dovoljenja! Neizdaja mnenja 
agencije pomeni zgolj neaktivnost 
in neustreznost ravnanja 
mnenjedajalca! 
 
Prav tako ni jasno, kakšna je teža 
predmetnega »mnenja« v primeru 
gradnje vzletišč, če so ta 
enostavni objekti, ki ne rabijo 
gradbenega dovoljenja? 
 
Opozarjamo tudi, da obrazložitev 
k členu ni skladna s samim 
členom. 
 

SVZ 131/2 »Če bi objekt ali naprava ovirala varnost zračnega prometa na letališču, 
delovanje navigacijskih naprav in nadzornih sistemov, delo letaliških služb 
in drugih služb iz 118. člena tega zakona ali, če za njegovo uporabo 
oziroma obratovanje niso izpolnjeni drugi predpisani pogoji, je mnenje 
agencije negativno.« - Sodi to v zakon? 

Člen je preoblikovan in podaja zahteve na popolnoma drugačen način, da je 
skladen z GZ-1. Dodane so sprecifične ureditve, lastne le civilnemu letalstvu. 
 

SVZ 131/3 »v roku iz prvega stavka« - Kako bo pa nekdo vedel, ali zanj velja rok 2 
meseca ali 1 leto? 

Člen je preoblikovan in podaja zahteve na popolnoma drugačen način, da je 
skladen z GZ-1. Dodane so sprecifične ureditve, lastne le civilnemu letalstvu. 
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KZPS 131 in  
132 

K 131. in 132. členu: 
 
Opazili smo, da se v obeh predmetnih členih kot pogoj za gradnjo in 
postavitev objektov v območju izključne, omejene in nadzorovane uporabe 
ne zahteva več soglasje (kot je bilo predvideno v delovnem osnutku novega 
ZLet), pač pa (le še) mnenje agencije, pri čemer opozarjamo, da se v 
obrazložitvi še vedno uporablja izraz soglasje. 
 
Predlagamo, da se v obeh predmetnih členih pridobitev mnenja/soglasja 
agencije določi ne le za gradnjo, ampak tudi za kakršnokoli spremembo 
lastnosti objektov in naprav na navedenih območjih, ki bi lahko vplivala na 
varnost zračnega prometa in delovanje služb iz 118. člena.  
 
Prav tako predlagamo, da se ureditev iz predmetnih členov (torej s soglasjem 
oz. mnenjem agencije pogojevana gradnja objektov in naprav) razširi še na 
druga vplivna območja, kjer so postavljeni oz. predvideni objekti in naprave, 
namenjeni zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa, saj lahko 
vpliv ostalih objektov in naprav na delovanje slednjih prav tako omeji varnost 
zračnega prometa in izvajanje storitev ATM/ANS. 
 
Po vzoru ureditve v drugem odstavku 132. člena predlagamo, da se tudi v 
131. členu določi, da agencija pred izdajo mnenja pridobi mnenje izvajalca 
storitev ATM/ANS. 
 
V drugem odstavku 132. člena je nejasno zapisan prvi stavek. Na koncu 
drugega stavka istega odstavka pa predlagamo, da se doda besedilo 
»stroške izdelave katere krije investitor oziroma lastnik«. 
 

 
 
Pripombe se načeloma v celoti upoštevajo.  
 
Pripomba glede vplivnega območja za objekte in naprave, namenjene 
zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa, ni jasna. Glej definicijo (ki se 
nanaša na aerodrom). 
 

Fraport 132 Drugi odstavek določa, da mora oz. lahko agencija pred izdajo mnenja 
pridobi mnenje ATM/ANS. NA podlagi obveznosti, ki jih upravljalcem 
letališč nalaga EU zakonodaja, bi bilo potrebno na tem mestu namesto 
ATM/ANS navesti upravljalca letališč, ali pa navesti oba. Upravljalec 
letališča je namreč tisti, ki ima na tem področju s strani EU podeljene 
obveznosti. 
 

Pripomba se ne upošteva. Upravljavec letališča nima pravic do vpogleda v 
podatke investirjev, javni interes - varnost zračnega prometa, varuje agencija. 
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MOP 132  
(1) Za gradnjo ali postavitev objektov 
oziroma naprav v območju 
nadzorovane rabe mora investitor ali 
lastnik pridobiti mnenje agencije, ki se 
izda z vidika zagotavljanja varnosti 
zračnega prometa.  
 
(2) Mnenje iz prejšnjega odstavka izda 
agencija lahko od investitorja oziroma 
lastnika zahteva oceno varnosti. Pred 
izdajo mnenja agencija lahko pridobi 
mnenje izvajalca storitev ATM/ANS, ki 
na zahtevo agencije vključuje oceno 
varnosti. 
 
(3) Za izdajo mnenja iz prvega 
odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo določbe tretjega in četrtega 
odstavka 131. člena tega zakona. 

 
Besedilo drugega odstavka 132. 
člena ni povsem jasno (tudi 
slovnično). 
Predlagamo dopolnitev in 
ustrezne popravke. 
 
Poleg tega agencija v nekaterih 
primerih zahteva od investitorja, 
da pridobi oceno varnosti, v 
drugih primerih pa to agencija 
pridobi preko mnenja izvajalca 
storitev ATM/ANS. Kriterijev za 
eno oz. drugo odločitev ni. 
 
Črtati je treba sklicevanje na tretji 
odstavek  131. člena in določiti 
rok za izdajo mnenja v skladu z 
GZ oziroma GZ.1. Neupravičeno 
je daljšanje rokov za izdajo 
menja, pri čemer je vloga 
mnenjedajalca, da zgolj preveri 
ali ustrezna gradnja predstavlja 
oviro v zračnem prostoru. Prav 
tako v skladu z GZ neaktivnost 
mnenjedajalca in neizdano 
mnenje ne  more pomeniti 
negativno mnenje, temveč mora 
upravni organ na podlagi  
neizdanega mnenja pozvati 
nadzorni organ mnenjedajalca to 
je Ministrstvo za infrastrukturo, da 
nadomesti delo neaktivnega 
mnenjedajalca. Posledic ali 
zamude zaradi  neaktivnost 
mnenjedajalca se ne sme 
prelagati v breme investitorje. 
 
Opozarjamo tudi, da obrazložitev 
k členu ni skladna s samim 
členom. 
 

 
Člen je spremenjen. Določba razlikuje med dokumentacijo, s katero se dokazuje 
doseganje ustrezne varnosti zračnega prometa z opredelitvijo nevarnosti, 
določitvijo in utemeljitvijo varnostnih meril, analizo tveganja in oceno tveganja, ter 
morebitnim mnenjem izvajalca storitev ATM/ANS, ker gre za popolnoma različne 
vsebine. 
 
 
Glede drugih pripomb glej odziv pri 131. členu. 
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SVZ 132/2 »ki na zahtevo agencije vključuje oceno varnosti« - Če je glede na zahtevo 
agencije potrebna ocena varnosti? 

Pripomba se upošteva. Določba je dodelana, kot tudi obrazložitev. 

SVZ 133 
K 5. 
Dovoljenje 
za 
obratovanj
e letališča 
in … 

»obratovanje letališča« - Glede na veljavni zakon ni nikjer opredeljeno, kaj 
vse zajema obratovanje; ali po tem ni več potrebe? 

Določbe tega poglavja so reorganizirane in dodelane.  
 

Fraport 133 1. Ali pravilno razumemo, da bo upravljalec mednarodnega letališča po tem 
zakonu imel status tako upravljalca letališča, obratovalca letališča in po 
EU/EASA dokumentih še operaterja letališča? 

Glej določbo tega člena, ki določa za aerodrome, ki pridobijo listine v skladu s 
predpisi Evropske unije, da morajo za pridobitev dovoljenja za obratovanje 
letališča agenciji izkazati z izpolnjevanjem pogojev zahtev iz tega zakona samo za 
vsebine, ki jih ti predpisi ne urejajo.  
 
Pojasnjujemo, da je Fraport Slovenija, d.o.o., operator aerodroma v skladu s 
predpisi EU. V kontekstu tega zakona se Fraport Slovenija razume kot upravljalec 
javnega letališča (vendar za upravljanje letališča ne bo iomel izdanega dovoljenja 
za obratovanje)  

Fraport 133 2. Potrebno je spremeniti oz. dopolniti 8 odstavek tega člena, saj Letališki 
priročnik za letališča, ki so certificirana v skladu z evropskimi predpisi 
opredeljuje uredba EU 139/2014 in je vsebina letališkega priročnika 
določena s strani Evropske agencije za civilno letalstvo (EASA) v sklopu 
AMC (Acceptable Means of Compliance). 

Zadevna določba se ne uporablja za operatorja aerodroma, ki ima certifikat v 
skladu s predpisi EU (načelo neposredne uporabe; glej tudi naslovni člen o 
urejanju letališč).  

MOP 133 Na pobudo Ministrstva za infrastrukturo se nekatera vzletišča uvrščajo med 
enostavne objekte, za katere ni predpisano  niti pridobitev gradbenega niti 
uporabnega dovoljenja. Glede na navedeno se postavlja vprašanje, zakaj 
se veže obratovalno dovoljenj v prvem odstavku  tega člena na izdajo 
uporabnega dovoljenja. 

Pripomba se ne upošteva. Če na podlagi Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni 
list RS, št. 96/22) za vzletišča (ta so zahtevni objekti) ni treba pridobiti uporabnega 
dovoljenja, se le tega ne priloži vlogi za izdajo dovoljenja za obratovanje 
aerodroma.    

SVZ 133/5 »možnostjo podaljšanja« - Pa je lahko to v nedogled? Se lahko podaljša 
večkrat? Bi se s tem dalo zaobiti dovoljenje za obratovanje? 

Pripomba se sprejme, določba se spremeni.  
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Fraport 134 V predlogu tega člena se ureja dovoljenje za obratovanje letališke 
infrastrukture. Kot smo na večih mestih že napisali, je srž problema 
določitev pristojnosti upravljalca letališča. Za uspešno izvajanje obveznosti, 
ki jih upravljalcu letališča nalaga zakonodaja (predvsem EU/EASA) je 
potrebno urediti razmerje med upravljalcem letališča in obratovalci letališke 
infrastrukture. V kolikor upravljalec letališča nima enakih ali podobnih 
pristojnosti v odnosu do obratovalcev letališke infrastrukture in njihovih 
zaposlenih, kot jih ima npr.: do svojih zaposlenih, je naloge upravljalca 
letališča nemogoče uspešno implementirati. Dogaja se, da zaposleni pri 
obratovalcih letališke infrastrukture ne upoštevajo pravil na letališču in 
predvsem na področju, ki se klasificira kot aerodrom. V takih primerih ne po 
veljavni in ne po predlagani zakonodajni rešitvi, upravljalec letališča ne 
more sankcionirati kršitev pravil, ki se nanašajo na letalsko varnost (npr.: 
prehitra vožnja po ploščadi, neupoštevanje pravil o uporabi varnostne 
opreme na ploščadi, alkoholiziranost na ploščadi, itd.).  
 

Člen je spremenjen na način, da se za obratovalca letališke infrastrukture zahteva 
sklenitev dogovora z upravljalcem javnega letališča (v katerem morajo  biti urejena 
vsa razmerja med obratovalcem letališke infrastrukture in npr. upravljavcem 
javnega letališča, kot to menita obe strani). 
 
Sankcioniranje kršitev pa je v pristojnosti le državnih organov. Upravljavec javnega 
letališča lahko vedno poda prijavo zaradi kršitev predpisov.  
 

SVZ 135 Ker gre za odstop, predlagamo, da se obrazložitev izdatneje utemelji. Glede na pripombo se spremeni naslov določbe ter dodela obrazložitev. Sicer pa 
gre za ureditev, ki je tudi že v veljavnem Zlet. 
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Jože Cetin, 
joze.cetin@g
mail.com 

136 Obratovalno dovoljenje za vzletišča 
velja za nedoločen čas (se ne 
podaljšuje) 

Z letom 2021 je novi pravilnik o 
vzletiščih od nas lastnikov le-teh 
predpisal predložitev vseh listin 
za podaljšanje uporabnega 
dovoljenja vzletišča, ki ga 
opravljamo vsako leto in jih le-ta 
zahteva za registracijo novo 
odprtega vzletišča. 
Pravilnik o vzletiščih prav tako 
določa, da kakršnokoli 
spremembo na vzletišču moramo 
sporočiti agenciji, zato ne vidim 
razloga za vsakoletno 
podaljševanje obratovalnega 
dovoljenja. 
Ob letošnjem letnem 
podaljševanju obratovalnih 
dovoljenj bodo vsa vzletišča v 
Sloveniji izpolnjevala vse pogoje 
za obratovanje, ki jih novi 
pravilnik o vzletiščih zahteva, s 
tem pa boste nam lastnikom 
vzletišč zmanjšali stroške 
vzdrževanja le-teh, nadzorniku, ki 
opravlja inšpekcijske vsakoletne 
preglede pa sprostili prostor za 
druga dela. 

Veljavni pravilnik o vzletiščih je izdan na podlagi veljavnega zakona (ki časovno 
omejuje izdana dovoljenja). Ta predlog uvaja novo filozofijo veljavnosti izdanih 
dovoljenj. Po uveljavitvi novega zakona bo treba podzakonske predpise prilagoditi 
novemu zakonu. Do takrat veljajo sedanje ureditve. 

MP 136 Če se v vpisnik vzletišč vpisujejo tudi osebni podatki o fizični osebi, ki ji je 
bilo izdano dovoljenje za obratovanje vzletišča, je v predlogu zakona treba 
opredeliti osebne podatke, ki se v takem vpisniku obdelujejo ter namen 
obdelave in rok hrambe osebnih podatkov – drugi odstavek 38. člena Ustave. 
 

Peter Dolinar 

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

136/2 Presplošno! Za letališča bolj jasno piše- nesorazmernost Pripomba ni jasna. Člen je reorganiziran. 



predlog Zakona o letalstvu – pripombe in odzivi 

173 

 

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

137/1 »v vpisnik letališč oziroma vzletišče v vpisnik vzletišč« 
Kako to, da vpisnik ne sledi JAVNA-NEJAVNA, ampak Letališča-Vzletišča? 
Kopija starega zakona brez uskladitve? 

Pripomba se zavrne. Javni – nejavni status letališča je rezultat izpolnjevanja 
pogojev oz. zahtev. Taisto letališče bo lahko prehajalo v statusu, ob tem pa se bo 
vpis v vpisniku ažuriral. Ker gre pri vpisnikih (kot pri registrih) za pomembno 
administrativno postopanje, je treba sistemsko ureditev zastaviti na način, da je 
čim manj obremenjujoča za stranko kot organ. 

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

137/2 1. c) »gasilska kategorija letališča«  
 
tudi za vzletišča???? TO JE ŠKODLJIVO 

Pripomba se zavrne. Zakon nalaga smiselno uporabo v kontekstu vzletišč. 

SVZ 137/2/1/d Črkovni točki c) sledi črkovna točka č); ustrezno spremenite; tudi v 
nadaljevanju. Prav tako naj bodo črkovne oznake v nadaljevanju (tretji 
odstavek); 

redakcija 

MK 137/6 Predlagamo, da se v šestem odstavku 137. člena predloga zakona beseda 
»arhiviranju« nadomesti z besedilom »predpisi o varstvu arhivskega 
gradiva ter arhiviranju«.  

Se sprejme. 

Jože Cetin, 
joze.cetin@g
mail.com 

138 …vzletišče se izbriše z registra po 2 
letih, ko se ugotovi, da ne izpolnjuje 
pogojev za obratovanje.  

V 136. členu je opisano da 
obratovalno dovoljenje velja za 
nedoločen čas, ne vem kako 
vzletišče potem ne bi imelo 
obratovalnega dovoljenja najmanj 
2 leti. Če agencija ugotovi 
neskladnosti z le-tem in če se te v 
določenem časovnem intervalu 
(lahko 2 leti) ne odpravijo po tem 
opravi izbris iz registra. 

Gre za nerazumevanje določb. Gre za administrativno ohranjanje vpisa v vpisniku 
2 leti.   

Fizična 
oseba 2 

138/1  »dovoljenja«  Sklon. redakcija 

MJU 138/2 Predlagamo, da se omenjena določba spremeni tako, da se stranki dopusti 
pravica do pravnega varstva in pravnega sredstva, kar je ustavna pravica 
vsakogar, tudi v razmerju do odločb državnih organov. 

Določba se briše. 

Fizična 
oseba 1 

139 To je za katere aerodrome? Letališča nimajo ovir. Komentar predlagatelja. Gre za nerazumevanje instituta »ovir«, kot ga 
opredeljujeta ICAO in pravo EU. 



predlog Zakona o letalstvu – pripombe in odzivi 

174 

 

MOP 139 Ali se med »ovire  iz 139. člena štejejo tudi objekti? 
 
Prav tako ni jasna razlika zahteve po pridobitvi mnenja glede na postopek 
pridobivanja mnenja iz 132. člena tega zakona? Drugi odstavek tega člena 
se nanaša na postavitev »ovire znotraj območja nadzorovane rabe, na 
katero se že nanaša 132. člen tega zakona. 
 
 

Zakon podaja definicijo ovir, ki izvira iz prava EU (uredba (EU) 2017/373) in 
uporablja izrazje »predmet« (angl. »object«). Preko te definicije ta zakon ne sme. 
Res pa se je v besedilu člena o lokacijah ovir uporabljalo tudi dosedanje izrazje iz 
zakona »objekti in naprave«. Nova verzija predloga odpravlja to neskladje in ne 
uporablja več izrazov »objekt« in »naprave«. Spremembe se vnese v več 
določbah. Pripomba se torej sprejme. Besedilo predloga in obrazložitev se dodela 
z vsebinsko opredelitvijo ocene varnosti. Izrazje glede ovir se prilagodi definiciji 
ovir. Spremembe se vnese v več določbah. 
 
Treba je razumeti, da so določbe v tem zakonu, ki se nanašajo na ovire, 
namenjene naslavljanju aspektom letalske varnosti, ki včasih so skladne z 
zahtevami glede graditve objektov, včasih pa  ne. Z vidika varnosti zračnega 
prometa so lahko določeni objekti, ki se gradijo po gradbeni zakonodaji, tudi ovira 
(z vidika letalstva), in za tako viro je treba skrbeti »letalskimi« mehanizmi, kot je 
npr. zaznamovanje ovire. Z določbami glede ovir v tem zakonu se torej ne posega 
v ureditve glede graditve objektov, pač pa gre za vporedni proces obravnavanja 
pojavov v prostoru z vidika letalske varnosti. 

MOP 139 Člen določa, da mora investitor, ki postavlja »oviro« v območju 
nadzorovane rabe pripraviti »oceno varnosti«, pri tem sama vsebina te 
oceni ali način njene izdelava ni nikjer predpisana. 

Se upošteva. Določba in obrazložitev se nadgradita. 
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Fraport 140 1. Upravljalec letališča je po EU zakonodaji dolžan spremljati ovire v 
območju okoli letališča. Predlagamo, da se doda, da mora Agencija 
seznanjati upravljalca javnega letališča o vseh izdan mnenjih ali soglasjih o 
ovirah npr. v krogu 5 km od referenčne točke aerodroma. Predlog: za piko 
naj se doda novi stavek, ki se glasi: »Agencija o vseh izdanih mnenjih in 
soglasjih v oddaljenosti 5 km od referenčne točke aerodroma, obvesti 
zadevnega upravljalca letališča v roku 15 dni od izdaje.« 
 
2. V skladu z urejenim sistemom vezanima na ovire in pristojnosti, ki se na 
to navezujejo v vseh spodnjih odstavkih utemeljujemo, da bi morala biti 
agencija odgovorna za dejanja vezana na odstranitev ovir. To tudi 
podrobno obrazlagamo z zakonskimi pravicami in omejitvami za upravljalca 
letališča. Zato tudi za tretji odstavek tega člena predlagamo, da se 
upravljalca letališča izloči kot osebo odgovorno za odstranitev ovire, razen 
če je v vlogi lastnika ali investitorja. 
 
3. Iz vsebinsko podobnih razlogov kot v predhodni točki predlagamo, da se 
v petem odstavku tega člena določi, da stroške odstranitve vegetacije 
bremenijo lastnika vegetacije. Enako velja tudi v vseh civilnih razmerjih, ko 
se v takih primerih lahko izvede postopke na stroške lastnika. 
 
4. V petem odstavku tega člena (in kasneje v 141. členu) se navaja termin 
»vplivno območje«. Termin je nedefiniran in bo kot tak predstavljal težave 
pri uporabi. 
 

V novi verziji besedila sta prejšnji 139. in 140. člen združena v en člen. 
 
(za 1) Pripomba se (delno) upošteva. Pripomba je sicer na mestu, vendar tako 
obveščanje ni zakonska materija. Agencija bo v »Navodilu upravljalcu aerodroma 
za zagotavljanje digitalnih podatkov o terenu in ovirah za potrebe civilnega 
letalstva« navedla, da bo upravljavec javnega letališča  obveščala o izdanih 
mnenjih/soglasjih agencije za graditev v območju nadzorovane rabe letališča. 
Udeležence v postopki izdaje gardbenega dovoljenja sicer ureja GZ-1, upoštevaje 
ZUP.  
 
(za 2) Pripomba se upošteva, besedilo se spremeni. Najvišji interes ima 
upravljavec javnega letališča, S tako določbo dobi pravico odstranitve ovire, 
medtem ko stroške odstranitve nosi lastnik ali investitor ovire (kar je lahko tudi 
upravljavec sam). 
 
(za 3) Pripomba se ne upošteva. Vegetacija je stalno spreminjajoča in zaradi take 
njene lastnosti se ne more pričakovati, da bi vedno, v vsaki okoliščini, vsak lastnik 
vegetacije moral nositi stroške njene odstranitve. Vegetacija je problematična 
zaradi  izvajanja letališke dejavnosti v njeni bližini, kar pomeni, da mora nosilec 
dejavnosti, npr. upravljavec javnega letališča, nositi stroške njene odstranitve, če 
je treba, odstranitev vegetacije je namreč v korist upravljavca letališča (ali 
obratovalca letališča) in ne lastnika vegetacije. 
 
(za 4) Pripomba se ne upošteva. Izraz »vplivno območje« je v tem zakonu 
definiran, ob tem  gre za obstoječ in uveljavljen izraz. 

MOP 140 V drugem odstavku se ponovi zahteva po predložitvi ocene varnosti, kar je 
ponovitev zahteve iz prejšnjega člena, pri čemer ni postavljeni meril, kdaj 
se oceno zahteva, niti ni pojasnjeno za kakšno oceno gre. 

Pripomba se sprejme. Besedilo predloga in obrazložitev se dodela z vsebinsko 
opredelitvijo ocene varnosti. Izrazje glede ovir se prilagodi definiciji ovir. 
Spremembe se vnese v več določbah. 

SVZ 140/1 »ki ga izda v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo, ali soglasje agencije, če 
ne gre za gradnjo v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo« - To pomeni, da 
agencija v mnenju upošteva gradbeno zakonodajo? Ali pravilno 
razumemo? 

Da, razume se pravilno. 
 

Fraport 141 Predlagamo, da se iz 4. odstavka člena izloči upravljalec javnega letališča. 
Edina odgovorna oseba za zaznamovanje ovir je lahko le lastnik predmeta 
oz. nepremičnine. Upravljalec letališča nima pristojnosti za izvajanje teh 
dejavnosti, saj ni nosilec javnega pooblastila. V skladu z zakonsko delitvijo 
pristojnosti, bi v primeru, da lastnik ali investitor ne obstajata, le agencija 
lahko izvajala navedeno nalogo.  
 

Pripomba se ne upošteva. Zakon poda obveznost in ni jasno, zakaj bi agencija 
lahko edina zaznamovala ovire. Glede navedbe upravljavca javnega letališča pri 
naštevanju oseb, katerim je obveznost naložena,  gre za alternativno naštevanje 
(za razliko od kumulativnega naštevanja).   
 

Fizična 
oseba 2 

141/2  Pika na koncu 2. odstavka  Tipkarska napaka. redakcija 
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AOPA 
SLOVENIA 

141/3 Zakaj jasno ne piše, da se vegetacije ne zaznamuje?? Vprašanje ni jasno. 

Fraport 143 Predlagamo, da se kot upravičeni predlagatelj služnosti črta upravljalec 
javnega letališča in se ga zamenja z agencijo ali pa z ministrstvom. Gre za 
stvarne služnosti ustanovljene za nedoločen čas. Ker je Republika 
Slovenija lastnik zemljišč, lahko le državni organ predlaga ustanovitev 
služnosti, kar implicitno navaja tudi zadnji stavek prvega odstavka člena. 
 

Po preučitivi vseh prejetih pripomb se brišejo členi o določitvi javne koristi, vsebini 
služnosti in pripadajočem členu o subsidirani uporabi zakona. Del rešitev za isti cilj 
je vsebovanih v določbah o ovirah (o vegetaciji). 

Fraport 144 V členu je potrebno odpraviti pomanjkljivost, ki izhaja že iz veljavnega 
zakona. Tretji odstavek določa, da lahko upravljalec letališča odstrani ovire, 
ki segajo v zračni prostor. Navedena pristojnost upravljalca letališča je 
neskladna s sistemskim urejanjem varnosti zračnega prometa. Upravljalec 
letališča nima nobenih upravičenj delovati izven območja letališča (s temi 
pripombami prosimo za dodelitev upravnih upravičenj že samo za področje 
letališča). Pregled teh pripomb jasno kaže, da poskušamo pridobiti vsaj 
minimalna pooblastila za urejanje prometa znotraj letališča, ki so nam bila 
do sedaj odrekana. Potem pa zakon predvideva popolno anomalijo, ki 
predvideva poseg v zasebno lastnino fizičnih in pravnih oseb izven 
območja letališča. Sistemsko bi bil edini primerni organ, ki bi lahko nosil 
tako pooblastilo Agencija, saj je zakonsko ustanovljena za potrebe 
zagotavljanja varnosti zračnega prometa v državi, medtem ko upravljalec 
letališča skrbi za varnost zračnega prometa na območju letališča. 
Predlagamo, da se upravljalec letališča v tem členu zamenja z Agencijo. 
 

Po preučitivi vseh prejetih pripomb se brišejo členi o določitvi javne koristi, vsebini 
služnosti in pripadajočem členu o subsidirani uporabi zakona. Del rešitev za isti cilj 
je vsebovanih v določbah o ovirah (o vegetaciji). 

MOP 144 Črtanje drugega odstavka, 
Doda se nov četrti odstavek: Lastnik 
obremenjene nepremičnine za 
služnost dobi odškodnino, za vse 
potrebne posege iz drugega odstavka 
tega člena pa povrnitev stroškov,  ki jih 
povrne upravljavec javnega letališča 
ali obratovalec nejavnega letališča.  

Za služnost, ki se izvaja na 
zemljišču , ki je last nekoga 
drugega in ima s tem omejitve pri 
rabi nepremičnine, se plača 
odškodnina. Prav je, da se 
odškodnina plača tudi v primeru 
posebne služnosti v javno korist 
za potrebe letališča. Tudi stroški 
za odstranjevanje naravnih ovir, 
ki jih mora lastnik nepremičnine 
zaradi obratovanja letališča na 
svojem zemljišču odstraniti, 
morajo biti lastniku povrnjeni.   

Po preučitivi vseh prejetih pripomb se brišejo členi o določitvi javne koristi, vsebini 
služnosti in pripadajočem členu o subsidirani uporabi zakona. Del rešitev za isti cilj 
je vsebovanih v določbah o ovirah (o vegetaciji). 

SVZ 144 Uskladiti s pristojnim resorjem. Po preučitivi vseh prejetih pripomb se brišejo členi o določitvi javne koristi, vsebini 
služnosti in pripadajočem členu o subsidirani uporabi zakona. Del rešitev za isti cilj 
je vsebovanih v določbah o ovirah (o vegetaciji). 
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SVZ 144/3 »Upravljavec javnega letališča ali obratovalec nejavnega letališča lahko 
zaradi izvedbe del začasno dostopa na obremenjeno nepremičnino, kar mu 
mora lastnik omogočiti.« - Se lahko lastnika nepremičnine zaveže k temu? 

Po preučitivi vseh prejetih pripomb se brišejo členi o določitvi javne koristi, vsebini 
služnosti in pripadajočem členu o subsidirani uporabi zakona. Del rešitev za isti cilj 
je vsebovanih v določbah o ovirah (o vegetaciji). 

Fizična 
oseba 1 

145 Obrazložitev ne pojasni nič 
pomembnega. Veljavno ureditev treba 
izboljšati in bolj vsebinsko urediti, 
zlasti glede uporabe (sedaj "postavitev 
in delovanje") laserjev in drugih 
svetlobnih oddajnikov, virov 
elektromagnetnih sevanj/signalov 
(elektromagnetna združljivost) ipd. 

V predlogu se ne zasledi 
problematika uporabe laserjev 
proti letalskim posadkam. 145. 
člen (motnje za zračni promet) 
očitno ni namenjen temu 
vprašanju.  
 

Mnenje predlagatelja. Ni konkretizacije izboljšave ureditve. Uporabo laserjev proti 
letalskim posadkam sankcionira Kazenski zakonik (glejte določbe glede napada 
na varnost zračnega prometa). 

KZPS 145 Predlagamo, da se v prvem odstavku predmetnega člena za besedilom 
»napravah za vodenje zrakoplovov« doda besedilo »ter objektih in napravah, 
namenjenih za zagotavljanje navigacijskih služb zračnega prometa«.  

Predlog se upošteva. 

KZPS 145, 139 Zaradi zagotavljanja varnosti zračnega prometa pa se dodatno (k omejitvam 
motenj za zračni promet po tem členu) v delu predloga zakona, ki ureja 
»ovire«, predlaga določitev prepovedi postavitve in delovanja kakršnihkoli 
nepremičnin in premičnin, kot tudi izvajanja aktivnosti v okolici objektov in 
naprav, namenjenih zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa, ki 
bi lahko kakorkoli ovirali delovanje slednjih, oziroma postavitev takih 
premičnin oz. nepremičnin ali izvajanje takšnih aktivnosti le ob pogoju 
soglasja agencije. Predvidi naj se, da lahko agencija z odločbo zahteva 
odstranitev takšnih nepremičnin in premičnin oz. prenehanje njihovega 
delovanja ali prenehanje izvajanja takšnih aktivnosti, vse na stroške lastnika 
oz. upravljavca takšne nepremičnine oz. izvajalca aktivnosti. 

Predlog se ne upošteva. Cilj predloga je že dosežen z ureditvami v členu glede 
ovir in tem členu. Vplivna območja so znana in definirana (DS agencije za splošne 
smernice). Posegi v ta območja in vplivi v teh območjih so rpedmet  analiz v 
postopkih priprave prostorskih aktov.  

Fizična 
oseba 1 

K 8. točki 
(Gospodarj
enje z 
zemljišči in 
javna 
infrastruktu
ra) 

To točko primerjati z obstoječo ureditvijo in razčistiti vprašanja letališča in 
aerodroma. 
 

Komentar predlagatelja.  

MF 146/3  tretji odstavek: Predlagamo, da se preveri, ali je predkupna pravica v 
primerih oseb zasebnega prava enako uporabljiva kot za RS ali 
samoupravne lokalne skupnosti. 

Glede tretjega: Člen je spremenjen. Določba ne obstaja več. 
 
 

MF 146/7  sedmi odstavek: Podzakonski akt iz tega člena je potrebno pred izvedbo 
priglasiti Ministrstvu za finance v skladu Zakonom o spremljanju državnih 
pomoči. 

Komentar. V določbi se doda sklic na skladnost s predpisi, ki urejajo državno 
pomoč.  
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Fraport 146/5 1. Izražamo resen protest proti besedilu 5. odstavka tega člena, ki določa, 
da so zemljišča na katerih se nahaja letališka infrastruktura na letališčih, na 
katerih se opravlja mednarodni zračni promet, v lasti države. S tem 
besedilom se dejansko pripravlja pravna podlaga za razlastninjenje dela 
zemljišč v lasti Fraporta Slovenija. Opozarjamo, da predlagana sprememba 
neposredno spreminja pogoje na podlagi katerih se je investitor odločal za 
nakup Aerodroma Ljubljana. Veljavni zakon jasno določa (156/1) da so 
zemljišča, na katerih se nahajajo javna letališča ter infrastrukturni objekti, 
naprave in sredstva iz 88. člena in 118. člena zakona, lahko v lasti države, 
lokalne skupnosti in drugih oseb javnega prava in oseb zasebnega prava.  
Ker gre za bistven poseg v dejansko stanje, ki je vplivalo na odločitev 
tujega investitorja o investiciji v lastništvo družbe, vas pozivamo, da 
navedeni dostavek umaknete. Sprejem predlagane rešitve, ki omejuje 
lastništvo zemljišč na letališču, pomeni delno razlastitev Fraporta Slovenija, 
negativno posega v vrednost družbe in za nazaj spreminja pogoje, pod 
katerimi je bila družba ob prodaji ocenjena in na koncu tudi kupljena.  
Sprejem tega predloga bo predstavljal podlago za ponovno preučitev 
vsebine kupoprodajne pogodbe o prodaji Aerodroma Ljubljana in podlago 
za preučitev škodnih posledic zmanjšanja sedanje vrednosti in bodočih 
denarnih tokov družbe Fraport Slovenija. 
V obrazlagi člena je navedeno tudi sklepanje, ki ne zdrži pravne presoje. S 
splošno normo se poskuša rešiti položaj letališča Edvarda Rusjana 
Maribor, kar pa ne more biti podlaga za vsesplošne razlastitve upravljalcev 
mednarodnih letališč.  
 
2. Rešitev bi lahko predstavljala ureditev, po kateri bi sedanji predlog o 
izključnem državnem lastništvu nepremičnin na mednarodnih letališčih 
veljal za letališča, ki imajo oz. bodo imela z državo sklenjeno koncesijsko 
pogodbo ali za letališča, ki jih upravlja upravljalec letališča, ki je v državni 
lasti. 

Mnenje predlagatelja, ki je bilo že naslovljeno v dvostranskih pogovorih Fraporta in 
MZI. 
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MOP 146 Člen naj se preoblikuje in po novem 
glasi: 
(4) Na zemljiščih in drugih 
nepremičninah, na katerih je s 
programom razvoja letališča iz 
tretjega, četrtega in petega odstavka 
15. člena tega zakona predvidena 
širitev letališča, na katerem se opravlja 
mednarodni zračni promet, se v skladu 
z zakonom lastninska pravica lahko 
odvzame ali omeji. Širitev letališča 
mora biti skladno s programom razvoja 
letališča vključena v prostorske akte 
države oz. občine.  

Širitve letališč in s tem povezani 
odkupi ali razlastitve morajo biti 
predmet prostorskih aktov (DPN, 
OPN, OPPN). Razlastitev 
zemljišč samo na podlagi 
programa razvoja letališča in 
sklepa občinskega sveta ne sme 
biti dovolj.  

Pripomba se upošteva. Člen je popolnoma spremenjen. 



predlog Zakona o letalstvu – pripombe in odzivi 

180 

 

KZPS 146 Predlagamo, da se iz drugega odstavka predmetnega člena črta besedilo 
»ter objektov in naprav namenjenih za zagotavljanje navigacijskih služb 
zračnega prometa«. V predlagani določbi je namreč pridobitev zemljišča za 
graditev med drugim tudi objektov in naprav, namenjenih za zagotavljanje 
navigacijskih služb zračnega prometa, pogojevana z izdelavo programa 
razvoja letališča iz tretjega, četrtega in petega odstavka 15. člena tega 
zakona, pri čemer izvajalec storitev ATM/ANS kot upravljalec in praviloma 
tudi lastnik objektov in naprav, namenjenih za zagotavljanje navigacijskih 
služb zračnega prometa, po 15. členu, na katerega se sklicuje 146. člen 
predloga novega ZLet, sploh ni določen kot pristojen izdelovalec programa 
razvoja letališča (in kot tak nanj nima vpliva). Tudi sicer pa menimo, da 
izdelava kakšnega posebnega programa razvoja postavitve infrastrukture s 
strani izvajalca ATM/ANS ni smiselna oz. potrebna, saj je slednji zavezan k 
izdelavi letnih in petletnih poslovnih načrtov, ki morajo biti skladni z 
zahtevami iz predpisov EU in Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb 
zračnega prometa ter vsakokrat veljavnim Načrtom izvedbe (Performance 
Plan) in stroškovnimi bazami za RS, vsebina poslovnih načrtov pa zajema 
tudi razvojni in investicijski načrt (letni in petletni), ki morata biti skladna z 
nacionalnim programom civilnega letalstva, Načrtom izvedbe, Lokalnim 
načrtom implementacije enotnega neba ESSIP/LSSIP in Evropskim 
osrednjim načrtom za upravljanje zračnega prometa (European ATM Master 
plan). Poleg tega so poslovni načrti izvajalca ATM/ANS in v njem zajeti načrti 
razvoja potrebne infrastrukture, namenjene izvajanju storitev ATM/ANS, tudi 
predmet odobritve MzI. Dodatno pa velja še opozoriti, da je gradnja ali 
postavitev objektov in naprav, namenjenih zagotavljanju navigacijskih služb 
zračnega prometa, potrebna tudi izven območij letališča in je zato povsem 
nesmiselno postavitev oz. gradnjo le-teh vezati na program razvoja letališča. 
Iz vseh zgoraj navedenih razlogov, menimo, da predlagana določba 
predstavlja neupravičeno omejitev razvoju infrastrukture, namenjene 
izvajanju storitev ATM/ANS, zato predlagamo spremembe, kot zgoraj 
navedeno. 
 
Glede tretjega odstavka predmetnega člena ugotavljamo, da ni določeno, 
katere osebe javnega in zasebnega prava imajo predkupno pravico (ni 
omejevalnega kriterija), zaradi česar se določba nanaša na vse subjekte, kar 
pa je nesmiselno. Poleg navedenega menimo, da bi bilo smotrno določiti 
vrstni red predkupnih upravičencev. 
 
Peti odstavek predmetnega člena določa, da so javna letališča, na katerih se 
opravlja mednarodni zračni promet, ter letališča, ki so v javnem interesu 
samoupravne lokalne skupnosti, objekti gospodarske javne infrastrukture. V 
obrazložitvi pa je nadalje navedeno, da to določilo velja za celotno območje 
letališča. Ker se navedena določba ne sklicuje zgolj na letališko 

Obveznost iz 15. člena je umaknjena. S preoblikovanjem tega in 15. člena se 
pripomba KZPS upošteva. 
 
Tudi pripomba glede predkupne pravice je upoštevana. 
 
Pripomba, da se določi »položaj objekta državnega pomena in objekta 
gospodarske javne infrastrukture državnega pomena« se ne more upoštevati. 
Tako pristojnost ima ZUREP. Ob tem se poraja vprašanje, zakaj se želi tak status, 
saj le ta nalaga pripravo DPN za umeščanje vsake naprave v prostor. Se pa 
določi, da so objekti in naprave namenjene za zagotavljanje navigacijskih služb 
zračnega prometa gospodarska javna infrastruktura. 
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infrastrukturo, ni jasno, ali se nanaša tudi na objekte in naprave, namenjene 
za zagotavljanje navigacijskih služb zračnega prometa, glede katerih pa velja 
opozoriti, da jim status gospodarske javne infrastrukture »priznava« oz. 
določa že Zakon o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa, 
vendar le v omejenem obsegu (glej četrti odstavek 8. člena navedenega 
zakona). Z namenom odprave morebitnih kolizij pa tudi zaradi jasne 
opredelitve statusa objektov in naprav, namenjenih izvajanju storitev 
ATM/ANS, predlagamo, da se po vzoru petega odstavka 146. člena predloga 
novega ZLet tudi infrastruktura, ki je namenjena izvajanju storitev ATM/ANS, 
kot taka opredeli kot javna gospodarska infrastruktura (in ne zgolj v smislu 
uporabe posameznih (delov) predpisov). Glede na sistemsko ureditev bi 
veljalo to urediti kar s predlagano novelo Zakona o zagotavljanju 
navigacijskih služb zračnega prometa tako, da bi se ustrezno spremenil četrti 
odstavek 8. člena, ki bi se glasil: »Infrastruktura služb ima položaj objekta 
državnega pomena in objekta gospodarske javne infrastrukture državnega 
pomena«. 
 

SVZ 146/1 »namenjene za zagotavljanje navigacijskih služb zračnega prometa« - Se 
ta del nanaša na naprave? 

Člen je popolnoma spremenjen. 

SVZ 146/7 »sofinancirajo« - Je to ok z vidika državnih pomoči? Mnenje MF? Da, glede te določbe se sklei pripombo MF.  
 

MF 147 Koncesije se podeljujejo v skladu zakonom, ki ureja nekatere koncesijske 
pogodbe in ne v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje. 

Pripomba se upošteva, člen in obrazložitev se spremenita. 

SVZ 147 Podelitev koncesije predvsem uskladiti z MF. 
 
Do zdaj je 157. člen določal to možnost le za nova letališča, zaradi česar se 
določba ni mogla uporabiti za obratovanje obstoječih, in je bil posledično 
dodan 158.a člen; ta anomalija se s to določbo odpravlja; 

Povzetek.  
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MJU 147 Predmetni člen določa možnost, da država ali samoupravna lokalna 
skupnost zagotovita gradnjo in obratovanje javnega letališča s podelitvijo 
koncesije, pri čemer naj bi bila za opredelitev pogojev koncesije s 
koncesijskim aktom pristojna Vlada RS. Za postopek podelitve koncesije se 
zahteva, da mora biti ta primeren, nepristranski, pregleden in 
nediskriminatoren, in da se ta opravi na podlagi javnega razpisa, ki se 
objavi skladno s predpisi, ki urejajo javna naročila. 
Čeprav področje urejanja koncesij sicer ne sodi v pristojnost Ministrstva za 
javno upravo, temveč Ministrstva za finance, zaradi česar predlagamo, da 
primernost ureditve preverite tudi pri Ministrstvu za finance, v zvezi s 
predlagano ureditvijo opominjamo, da določba zapisana na predlagan 
način po našem mnenju ne zagotavlja zadostne pravne jasnosti predpisa, 
zlasti v smislu, po kateri »pravni podlagi« se bodo zadevne koncesije 
podeljevale. Omemba zgolj javnega razpisa, ki se objavi v skladu s pravili 
javnega naročanja, je nedorečena in pušča manevrski prostor za različne 
interpretacije. Zato bi bilo smiselno v Predlog zakona jasno zapisati, v 
skladu s katerim predpisom se bodo tovrstne koncesije podeljevale (npr. 
sklic na konkreten zakon). V zvezi z navedenim velja omeniti, da je bil v 
letu 2019 za implementacijo Direktive 2014/23/EU o podeljevanju 
koncesijskih pogodb, sprejet tudi Zakon o nekaterih koncesijskih 
pogodbah1 in da predmetna direktiva v okviru pravil za podeljevanje 
koncesij med drugim glede oblike in načina objave obvestil v zvezi s 
koncesijami določa, da morajo imeti te objave obliko standardnih obrazcev, 
ki jih je Evropska komisija predpisala z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 
2015/1986, slednja pa v pravu držav članic velja in se uporablja 
neposredno. Poleg oblike obvestil pa Direktiva 2014/23/EU določa tudi 
način objave takih obvestil oziroma mesto, kjer se predmetna obvestila v 
zvezi s koncesijami na ravni EU objavljajo. 

Pripomba se upošteva. Člen in obrazložitev se spremenita. Glej odziv na pripombo 
MF. 
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MOP 148 (4)  Določbe tega člena ne veljajo, če 
so izvajalci navigacijskih služb 
organizirani v okviru pristojnega 
ministrstva 

Nekateri predlog SES II+, kot tudi 
nekateri nakazani trendi v 
mednarodnem okolju nakazujejo 
rešitve, da bo zahteva EU 
obvezno tržno izvajanje večine 
navigacijskih služb. Torej obstaja 
verjetnost, da bodo tudi MET 
službe (vse ali samo deli) zunaj 
sistema državne uprave. S tem bi 
enaki pogoji, kot že danes veljajo 
za izvajalca ATS, veljali tudi za 
izvajalca MET. Z našim 
predlogom torej dopuščamo 
uporabo 148. člena v vseh 
oblikah izvajanja navigacijskih 
služb. 

Pripomba se upošteva. Člen se spremeni. 
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KZPS 148 V obrazložitvi tretjega odstavka predmetnega člena je navedeno, da določba 
predstavlja odstopanje od Stvarnopravnega zakonika (SPZ), ki (tako v 
obrazložitvi) omejuje trajanje stavbne pravice na 99 let, trajanje neprave 
stvarne služnosti, ki se ustanavlja v korist pravne osebe, pa na 30 let. 
Navedeno (več) ne drži v celoti, saj se je navedena časovna omejitev 
omenjenih stvarnih pravic s sprejemom novele SPZ, ki je začela veljati v 
marcu 2020, nekoliko spremenila, tako da se s predlaganim tretjim 
odstavkom 148. člena (bistveno) več ne odstopa od ureditve v SPZ (vsaj v 
delu, ki se nanaša na stavbno pravico, ne).  
 
Ne glede na navedeno, se strinjamo, da se predlagana določba ohrani v 
predlogu zakona. V kolikor sicer predlagatelj zakona ocenjuje, da glede na 
spremenjeno ureditev trajanja stavbne pravice v SPZ, posebna ureditev 
trajanja stavbne pravice glede infrastrukture (objektov, sistemov in naprav), 
namenjene zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa, več ni 
potrebna (ker že SPZ omogoča trajanje stavbne pravice za nedoločen čas), 
se strinjamo tudi s tem. Strinjamo se sicer tudi, da določba tretjega odstavka 
predmetnega člena v celoti ni potrebna, v kolikor bo upoštevan naš predlog 
k petemu odstavku 146. člena predloga novega ZLet. V kolikor ne bo, pa 
predlagamo, da se ohrani določba tretjega odstavka (vsaj) glede ureditve 
neprave stvarne služnosti. Kljub temu, da je po splošni ureditvi (SPZ) 
mogoče ustanovitvi nepravo stvarno služnost za namen upravljanja 
gospodarske javne infrastrukture za nedoločen čas, menimo namreč, da 
glede na (zaenkrat) omejeno priznavanje statusa gospodarske javne 
infrastrukture objektom, sistemom in napravam, namenjenim izvajanju 
navigacijskih služb zračnega prometa skladno z Zakonom o zagotavljanju 
navigacijskih služb zračnega prometa, možnost subsumiranja ustanavljanja 
neprave stvarne služnosti v zvezi z upravljanjem infrastrukture, namenjene 
izvajanju navigacijskih služb zračnega prometa, pod splošna pravila (SPZ) o 
ureditvi neprave stvarne služnosti v zvezi z upravljanjem gospodarske javne 
infrastrukture ni jasna in nedvoumna. Zato, kot rečeno, v primeru 
neupoštevanja našega predloga k petemu odstavku 146. člena predloga 
novega ZLet predlagamo, da se v predlogu zakona ohrani (posebna) 
ureditev glede urejanja neprave stvarne služnosti v zvezi z infrastrukturo, 
namenjeno izvajanju navigacijskih služb zračnega prometa. Predlagamo pa, 
da se besedilo »čas obratovanja te infrastrukture« ustrezneje (po vzoru SPZ) 
spremeni v besedilo »nedoločen čas«. 
 
Dodatna pripomba se nanaša na četrti odstavek predlaganega člena, v zvezi 
s katerim predlagamo, da naj se za besedilom »tega člena« črta beseda 
»veljajo«. 
 
 

Pripomba se delno upošteva. Prvi člen se je spremenil, da sledi le priporočilu 
Računskega sodišča, hkrati po poda splošnejšo ureditev (v uporabo namesto v 
najem). Druge določbe se brišejo, ker je materija urejena s področnimi predpisi. 
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Mirko 
Bandelj 

149 Predlagamo, da se naslov 149. člena 
glasi (vzdrževalna dela na objektih, 
sistemih in napravah, ki so namenjeni 
zagotavljanju navigacijskih služb 
zračnega prometa in opravljanju 
letališke dejavnosti). 
 
Dodajo so novi odstavki: 
 
»Pod pogojem, da se vzdrževalna dela 
izvajajo na območju, ki ne presega 
izključne rabe letališča, se kot 
vzdrževalna dela v javno korist, v 
skladu s predpisi o ureditvi objektov, 
štejejo tudi rekonstrukcije, 
vzdrževanje, odstranitve ali zamenjave 
z novimi posegi v objekte letališke 
infrastrukture, s katerimi se povečuje 
varnost letalskega prometa, ter v 
skladu z novimi standardi in zahtevami 
posodobi letališka infrastruktura. 
Takšna vzdrževalna dela lahko tudi v 
manjšem obsegu  spremenijo 
zmogljivost, velikost in obseg objektov 
in naprav letališke infrastrukture. 
 
Ob vzdrževalnih delih iz prejšnjega 
odstavka se lahko zgradijo tudi 
nezahtevni pomožni infrastrukturni in 
drugi objekti in postavijo naprave, ki jih 
pogojuje načrtovana rekonstrukcija 
objektov in naprav (podhodi, 
deflektorji, reflektorji in podobno) ter 
objekti gospodarske javne 
infrastrukture, ki jih je v območju 
izključne rabe letališča treba zgraditi 
ali prestaviti zaradi rekonstrukcije. 
 
Vzdrževalna dela v javno korist se 
lahko izvajajo tudi zaradi odprave 
posledic naravnih in drugih nesreč ter 
izrednih dogodkov. 
 

V predlogu zakona že vključeni 
149. člen določa izjeme glede na 
zakon, ki ureja gradnjo objektov, 
od pridobitve gradbenega 
dovoljenja. Gre za tako 
imenovana vzdrževalna dela v 
javno korist, pri čemer se predlog 
zakona za sedaj omejuje zgolj na 
objekte, sisteme in naprave, ki so 
namenjeni zagotavljanju 
navigacijskih služb zračnega 
prometa. 
 
Menimo, da ni nobenega 
razumnega razloga, da bi bila 
javna korist v letalstvu omejena 
izključno na navigacijske službe. 
Konec koncev nas v to 
prepričujejo tudi podobne 
ureditve v drugih predpisih, ki 
urejajo posege v infrastrukturo - 
ceste, železnice, luke. Tudi v 
avstrijskem pravnem sistemu, 
kjer je načeloma za vse vrste 
gradenj potrebno gradbeno 
dovoljenje, so predvideni nekateri 
primeri gradenj, za katere 
gradbenega dovoljenja ni treba 
pridobiti. To so na primer 
nekatera manjša dela na objektu 
in pa spremembe, ki ne zahtevajo 
tehničnega znanja ter ne vplivajo 
na stabilnost objekta in na 
zdravje ljudi. Kljub temu, da 
gradbeno dovoljenje zaradi 
gradbeno tehnične nezahtevnosti 
ni potrebno, pa morajo biti tudi te 
gradnje vedno skladne s 
prostorskimi akti, zlasti morajo biti 
upoštevana pravila glede 
regulacijskih linij, pa tudi pravila 
glede odmikov, ki so enotno 
urejena za vse vrste objektov že 

Določbe glede vzdrževačlnih del v javno korist so oblikovane na novo. 
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Vzdrževalna dela v javno korist po tem 
členu se lahko izvajajo na podlagi 
projektne dokumentacije, kateri je pred 
izvedbo del potrebno pridobiti soglasje 
agencije. 
 
Po izvedbi vzdrževalnih del v javno 
korist morata izvajalec in odgovorni 
nadzornik del podati lastniku, 
investitorju, obratovalcu letališča ali 
obratovalcu letališke infrastrukture 
pisno izjavo o dokončanju del, ta pa 
poda ministru, pristojnemu za 
prostorske in gradbene zadeve 
zahtevo za pregled izvedenih del. 
Pregled izvedenih del opravi komisija, 
ki jo imenuje minister, pristojen za 
prostorske in gradbene zadeve, in v 
katerih sodelujejo tudi predstavniki 
resornih ministrstev, v katerih delovno 
področje spadajo posamezne skupine 
objektov, in predstavnik agencije. 
 
Po opravljenem pregledu iz prejšnjega 
odstavka, lahko lastnik, investitor, 
obratovalec letališča ali obratovalec 
letališke infrastrukture zaprosi za 
dovoljenje za obratovanje letališča 
oziroma za dovoljenje za obratovanje 
letališke infrastrukture v skladu s tem 
zakonom.« 
 

v samem gradbenem zakonu. Za 
gradnje, ki ne spadajo v nabor 
enostavnih gradenj, je treba 
pridobiti gradbeno dovoljenje, ki 
se izda na podlagi izdelanega 
načrta, ki ga izdela arhitekt, 
inženir ali gradbeni strokovnjak z 
ustrezno licenco. 
 
Podane pripombe oziroma 
predlog dopolnitve 149. člena 
razširjajo možnost nujnih 
vzdrževalnih del v javno korist 
tudi na področje letališke 
infrastrukture. Predlagano 
besedilo novih odstavkov 149. 
člena tako postavlja jasne 
omejitve, in sicer nikakor ne 
morejo dela poseči izven 
območja izključne rabe letališča, 
poleg tega pa mora iti za 
vzdrževalna dela, ki sledijo novim 
zahtevam stroke glede 
zagotavljanja varnosti v zračnem 
prometu in novim tehnično 
tehnološkim rešitvam opravljanja 
le-tega. 
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Fraport 149 1. Predlagani tekst je smiseln in bo olajšal poslovanje družbi KZPS, d.o.o. 
Na podlagi navedenega in ob upoštevanju enakopravne obravnave pravnih 
subjektov in enakopravne obravnave letališče infrastrukture in infrastrukture 
KZPS, d.o.o. predlagamo, da tekst tega člena dopolni z letališko 
infrastrukturo. 
 
2. V kolikor se tak nabor letališke infrastrukture, ki bi bila podvržena 
navedenemu pravnemu urejanju predlagatelju zdi preširok, predlagamo, da 
se 117. člen predloga zakona dopolni z novim petim odstavkom, ki 
smiselno povzema 149. člen in se glasi: 
 
»(5) Dela, s katerimi se objekti, sistemi in naprave letališke infrastrukture, ki 
se nahajajo na območju aerodromu, rekonstruirajo, vzdržujejo, odstranijo 
ali zamenjajo z novimi, so vzdrževalna dela v javno korist v skladu s 
predpisi o graditvi objektov.« 
 

Določbe glede letališke infrastrukture so popolnoma spremenjene. 

MOP 149 
117 

Določba je podnormirana Pripomba ni jasna. 

KZPS 149 Pripomba se nanaša le na obrazložitev predlaganega člena, ne pa na samo 
določbo predlaganega člena. V obrazložitvi je namreč navedeno, da se kot 
vzdrževalna dela v javno korist določijo določena dela v zvezi z objekti, 
sistemi in napravami, namenjenimi izvajanju navigacijskih služb zračnega 
prometa, ki ustrezajo pojmu gradbeno inženirskega objekta, čeprav se zapis 
določbe predmetnega člena nanje (tj. na gradbeno inženirske objekte) 
dejansko ne omejuje. Prav tako se v obrazložitvi kot dela, ki štejejo kot 
vzdrževala dela v javno korist, navajajo dela, s katerimi se objekti, sistemi in 
naprave, namenjeni izvajanju navigacijskih služb zračnega prometa, 
obnovijo, nadgradijo, dogradijo, odstranijo ali zamenjajo z novimi, kar pa v 
celoti ne ustreza terminologiji, navedeni v določbi samega člena (slednja 
govori o delih, s katerimi se omenjeni objekti, sistemi in naprave  
rekonstruirajo, vzdržujejo, odstranijo ali zamenjajo z novimi). Glede na 
navedeno predlagamo, da se obrazložitev navedenega člena uskladi z 
zapisom določbe v besedilu predloga zakona. 
 

Obrazložitev je spremenjena kot tudi zadevne določbe. 
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Fizična 
oseba 1 

K VII. 
Poglavju ( 
UPRAVLJ
ANJE 
ZRAČNEG
A 
PROSTOR
A) 
 

Prvo ugotoviti, kako ta vprašanja urejajo dokumenti Eurocontrola in predpisi 
EU, zlasti uredbe 2150/2005, SERA in U-space. Tudi kakšen priročnik in 
cirkular ICAO bi veljalo upoštevati. Na podlagi tega izčistiti celotno poglavje.  
 

Mnenje predlagatelja. Gre za nerazumevanje ureditev v pravu EU. Predlog odseva 
vse našteto (kar je smiselno) in še drugo.  

AOPA 
SLOVENIA 

150 150 ti člen ni v skladu z evropsko direktivo o skupni rabi zračnega prostora 
v delu, kjer gpvori o sestavi celice (v praksi uporabniki niso zajeti).9 
odstavek pa postavi na glavo oziroma negira vse kar predvideva direktiva 
(civilni zakon pisan za Slovensko vojsko) 

Mnenje predlagatelja. Gre za nerazumevanje ureditev v pravu EU. Predlog odseva 
vse našteto (kar je smiselno) in še drugo.  
Deveti odstavek se briše.  
 
Odziv MO št. 007-491/2021-8:  
V zvezi s predlogom aeroklubov in AOPA glede vključitve predstavnikov 
uporabnikov zračnega prostora v Odbor in Celico za upravljanje zračnega 
prostora, sporočamo, da se s predlogom ne strinjamo. Menimo, da javni, 
predvsem pa obrambni, interes mora prevladati nad zasebnim interesom 
(aktivnosti) in rekreativnim letenjem. Skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 
2150/2005 z dne 23. decembra 2005 o določitvi skupnih pravil za prilagodljivo 
uporabo zračnega prostora, strateško upravljanje zračnega prostora izvajajo 
države članice. Pri pregledu ureditve oziroma izvajanja strateškega upravljanja 
zračnega prostora v drugih državah članicah EU ugotavljamo, da strateškega 
upravljanja ne izvajajo oziroma v odbore niso imenovani »zasebniki« oziroma člani 
aeroklubov ali civilnih letalskih organizacij. Odbor za upravljanje zračnega prostora 
je nacionalno strateško telo, katerega naloga je med drugim oblikovanje 
nacionalne politike upravljanja zračnega prostora in izvajanje potrebnega 
strateškega načrtovanja.  

SVZ 150/1 »skladu s predpisi Evropske unije in tem zakonom« - Glede na predhodne 
sklice razmislite o dosledni uporabi istega zapisa; 

Se upošteva. Uporabi se širša dikcija »…v skladu s predpisi Evropske unije in tem 
zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter drugimi predpisi in pravnimi 
akti, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji na področju civilnega 
letalstva«. 
Obrazložitev ni treba spreminjati. 

SVZ 150/3 »ravneh strateškega upravljanja, predtaktičnega in taktičnega upravljanja 
zračnega prostora« - Raven 1: politika zračnega prostora (odbor za 
upravljanje zračnega prostora – vladno telo) 
Raven 2: operativno upravljanje zračnega prostora (celica za upravljanje 
zračnega prostora – pri Kontroli) 
Raven 3: taktično upravljanje zračnega prostora; (aktivnosti na dan 
konkretne operacije) (izvajalec služb zračnega prometa) 

Potrditev predloga. 
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MORS 150/5 »(5) Odbor za upravljanje zračnega 
prostora sestavljajo predstavnik 
ministrstva, predstavnik agencije in 
predstavnik izvajalca služb zračnega 
prometa kot predstavniki civilnih 
organov in dva predstavnika 
ministrstva, pristojnega za obrambo, 
kot predstavnika vojaškega organa. 
Odbor za upravljanje zračnega 
prostora vodi predsednik Odbora, ki je 
imenovan izmed predstavnikov civilnih 
organov.« 
 

sprememba dikcije Besedilo se spremeni glede na predlog MORS. 
 

MORS odziv 
št. 007-
491/2021-8  

150/3 Odbor za upravljanje zračnega prostora je nacionalno strateško telo, 
katerega naloga je med drugim oblikovanje nacionalne politike upravljanja 
zračnega prostora in izvajanje potrebnega strateškega načrtovanja. Enako 
bi veljalo tudi za izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa, ki po 
našem mnenju ne bi smel biti del Odbora za upravljanje zračnega prostora. 
Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., je izvajalec storitev, in bi v 
tem primeru, kot predlagatelj, kasneje, v Odboru za upravljanje zračnega 
prostora, ocenjeval svoj predlog. Z novim predlogom zakona glede sestave 
Odbora za upravljanje zračnega prostora se tako razmerje civilnih in 
vojaških članov povečuje v korist civilnih uporabnikov.  

Pripomba glede članstva v Odboru za upravljanje zračnega prostora se sprejme. 
Določba se spremeni tako, da Odbor sestavljajo štirje člani, kot civilna člana 
predstavnika ministrstva in agencije, ter kot protiutež dva predstavnika MO. S tako 
spremembo se ne posega v druge predlagane sistemske ureditve v tem členu. 
 
V obrazložitvi se spremeni poleg zadevnih pojasnil glede na zgoraj zapisano tudi, 
da se podrobnejše ureditve glede načina dela Odbora za upravljanje zračnega 
prostora, kot tudi zagotavljanje potrebne administrativne in organizacijske podpore 
delovanju Odbora za upravljanje zračnega prostora ter potrebnih sredstev in virov, 
določi v predpisu, ki bo podrobneje določil izvajanje vseh treh ravni strateškega 
upravljanja zračnega prostora. 
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Aeroklub 
Ptuj, 
Aeroklub 
Lesce, 
Letalska 
zveza 
Slovenije, 
Aeroklub 
Postojna, 
Aeroklub LŠ 
Celje 

150/5 
150/6 
150/7 
150/8 

5) odstavek 
V Odboru za upravljanje zračnega 
prostora po predlogu ni civilnih 
predstavnikov uporabnikov zračnega 
prostora (pilotov- strokovnjakov iz 
prometa in pilotov iz splošnega 
letalstva).  
Predlagamo vključitev primernega 
števila predstavnikov z veljavno 
licenco letalskega osebja iz vrst 
civilnih uporabnikov, ki izhajajo iz 
organiziranih društev LZS in AOPA-e, 
s čimer bo zagotovljena zadostna 
uravnoteženost glasov. 
 
6) odstavek  
V Celici za upravljanje zračnega 
prostora po predlogu prav tako ni 
civilnih predstavnikov uporabnikov 
zračnega prostora (pilotov- 
strokovnjakov iz prometa in pilotov iz 
splošnega letalstva).  
Predlog spremembe 150 člena / 6. 
odstavek, vezano na zastopstvo 
civilnega letalstva v celici za 
upravljanje zračnega prostora RS. 
Predlagamo vključitev primernega 
števila predstavnikov z veljavno 
licenco letalskega osebja iz vrst 
civilnih uporabnikov, ki izhajajo iz 
organiziranih društev LZS in AOPA-e, 
s čimer bo zagotovljena zadostna 
uravnoteženost glasov. 
 
7) in 8) odstavek 
Določbe predloga so v nasprotju s 
prvo točko Direktive 1250/2005 
(fleksibilna uporaba zračnega 
prostora) in razvrednotijo pristojnosti 
celice za upravljanje zračnega 
prostora. 
 
 

Po dosedanjih izkušnjah smo 
uporabniki (aeroklubi) zračnega 
prostora, še posebej na 
severovzhodnem delu Slovenije, 
naleteli na nerazumevanje in 
ovire pri poizkusih soupravljanja z 
zračnim prostorom.  
 
Prav tako smo bili civilni 
uporabniki manj uspešni pri 
soodločanju o konkretnih 
postopkih in letalskih procedurah 
v slovenskem zračnem prostoru. 
Torej, v novem Zlet-u 
pričakujemo zagotovilo o 
možnosti soodločanja pri uporabi 
zračnega prostora s strani civilne 
družbe (predstavnikov športnega 
letalstva) in številnih civilnih 
uporabnikov.  
 
 
Aeroklub Postojna:  
Po dosedanjih izkušnjah smo 
uporabniki (aeroklubi) zračnega 
prostora, velikokrat naleteli na 
nerazumevanje in ovire pri 
poizkusih soupravljanja z zračnim 
prostorom ter bili v podrejenem 
položaju ali v celoti nezastopani. 
Prav tako smo bili civilni 
uporabniki, kljub izjemnem 
strokovnem znanju in možnosti 
prispevanja, manj uspešni pri 
soodločanju o konkretnih 
postopkih in letalskih procedurah 
v slovenskem zračnem prostoru. 
Torej, v novem Zlet-u 
pričakujemo zagotovilo o 
možnosti soodločanja pri uporabi 
zračnega prostora s strani civilne 
družbe (predstavnikov športnega 

Mnenje predlagatelja.  
Se ne upošteva. Odbor za upravljanje zračnega prostora v skladu s svojimi 
nalogami in pooblastili izvaja oblastno funkcijo, ki morajo sestavljati organi državne 
uprave in nosilci javnih pooblastil. Interesi posameznih skupin, predstavnikov 
civilnih uporabnikov zračnega prostora se upoštevajo preko mehanizmov 
delovanja odbora, ki bo po predlagani ureditvi urejeno s predpisom, ki bo izdan na 
podlagi tega zakona (kar je nadgradnja sedanje uredtve, ko je odbor deloval po 
internih navodilih). Taka ureditev je primerljiva z ureditami v drugih državah 
članicah.  
Svetuje se pozornost k obrazložitvam tega gradiva, kjer so navedene navedbe iz 
argumentov predlagateljev.  
 
Odziv MO št. 007-491/2021-8:  
Vezano na pripombe glede sedmega in osmega odstavka 150. člena predloga 
zakona, glede čim bolj optimizirane uporabe zračnega prostora, ki naj ne bi bil 
rezerviran (zgolj) za nekatere uporabnike, tudi v primeru, ko ga ti ne uporabljajo, 
ter glede očitka o favoriziranju Slovenske vojske na tem področju, pojasnjujemo, 
da je prilagodljiva uporaba zračnega prostora urejena z Uredbo Komisije (ES) št. 
2150/2005 z dne 23. decembra 2005 o določitvi skupnih pravil za prilagodljivo 
uporabo zračnega prostora. Skladno z navedeno uredbo se koncept prilagodljive 
uporabe zračnega prostora sicer res razume kot civilni in vojaški prostor, pri 
katerem je v čim večji meri treba upoštevati potrebe vseh uporabnikov tega 
prostora. Vendar je ob tem treba takoj opozoriti, da 3. točka uvodnega dela te 
uredbe določa tudi, da uredba ne zajema vojaških operacij in usposabljanja iz 
člena 1(2) Uredbe (ES) št. 549/2004 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 10. 
marca 2004 o določitvi okvira za oblikovanje enotnega evropskega neba (v 
nadaljevanju: uredba št 549/2004). Slednji člen določa, da uporaba te uredbe in 
ukrepov iz člena 3 ne posega v suverenost držav članic nad njihovim zračnim 
prostorom in v njihove zahteve glede javnega reda ter v varnostne in obrambne 
zadeve, kakor jih določa člen 13. Ta člen pa določa, da uredba ne preprečuje 
državi članici, da uporabi ukrepe, v kolikor so ti potrebni za varovanje bistvenih 
interesov varnostne ali obrambne politike. Takšni ukrepi so zlasti potrebni: 
- za nadzorovanje zračnega prostora v njeni pristojnosti, skladno z 
regionalnimi sporazumi o zračnem prometu Mednarodne organizacije civilnega 
letalstva (ICAO), zlasti za sposobnost odkrivanja, prepoznavanja in presojanja 
vseh zrakoplovov, ki uporabljajo ta zračni prostor, z namenom zavarovati varnost 
letenja in sprejeti ukrepe za izpolnjevanje potreb varovalne in obrambne politike, 
- ob resnih notranjih nemirih z negativnim vplivom na ohranjanje 
zakonitosti in javnega reda, 
- v primeru vojne ali ob resni mednarodni napetosti, ki bi pomenila vojno 
nevarnost, 
- za izpolnjevanje mednarodnih obveznosti, ki jih je država članica sprejela 
za ohranjanje miru in mednarodne varnosti, 
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samo Aeroklub Postojna: 
9) odstavek 
Določbe predloga so v nasprotju s 
prvo točko Direktive 1250/2005 
(fleksibilna uporaba zračnega 
prostora) in razvrednotijo pristojnosti 
celice za upravljanje zračnega 
prostora. 
 
 

letalstva) in številnih civilnih 
uporabnikov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navedba iz direktive 1250/2005: 
 
‘Flexible use of airspace is an 
airspace management concept 
described by the International 
Civil Aviation Organisation 
(ICAO) and developed by the 
European Organisation for the 
Safety of Aviation (Eurocontrol), 
according to which airspace 
should not be designated as 
either purely civil or purely 
military airspace, but should 
rather be considered as one 
continuum in which all users’ 
requirements have to be 
accommodated to the maximum 
extent possible’  
 
Vsi uporabniki, bi morali imeti 
pravico sodelovati v vseh telesih 
in njihovem delovanju 
enakopravno, tako pa se že v 
osnovi vojski daje prioriteto, 
medtem, ko se zunanja civilna 
strokovna javnost v celoti 
izključuje. 
Obvezno je potrebno število 
uporabnikov izenačiti, ter vključiti 

- za izvajanje vojaških operacij in vojaškega usposabljanja, vključno za 
potrebna sredstva za vaje. 
 
Prav tako tudi Uredba (ES) št. 551/2004 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 
10. marca 2004 o organiziranosti in uporabi zračnega prostora na enotnem 
evropskem nebu zahteva, da je treba vojaške vaje in usposabljanja zavarovati 
vedno, kadar lahko uporaba skupnih načel in meril škodljivo vpliva na njihovo 
varno in učinkovito izvajanje. 
 
Upoštevajoč vsa navedena pravna izhodišča zato že iz tega razloga menimo, da 
ni mogoče govoriti o dodeljevanju prioritete oziroma favoriziranju Slovenske 
vojske, saj imajo obrambne oziroma vojaške aktivnosti v tem okviru le nekoliko 
drugačen položaj kot civilne oziroma zasebne aktivnosti (interesi). Pri tem je skoraj 
odveč dodati, da je skladno z ustavnimi izhodišči, strateško usmerjevalnimi 
dokumenti na področju nacionalne varnosti ter predpisi s področja obrambe, 
Slovenska vojska nosilec vojaške obrambe Republike Slovenije. Za ustrezno 
pripravljenost za izvajanje te naloge, vključno z izpolnjevanjem mednarodnih 
obveznosti, pa mora že v mirnodobnem času izvajati vsa potrebna usposabljanja, 
tako na kopnem, na vodi in v zraku. 
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LZS, kot zunanjega predstavnika 
strokovne javnosti. 
 
dodatno: Aeroklub Postojna: 
Obvezno je potrebno število 
uporabnikov izenačiti, ter vključiti 
LZS in AOPA, kot zunanje 
predstavnike strokovne javnosti. 
Obvezna je koordinacija in 
souporaba ter zastopanje širše 
javnosti ter sorazmerje interesov 
souporabe zračnega prostora. 
 
 
Aerokljub LŠ Celje 
Odstavka 5) in 6) 
Menimo da je v Odbor in Celico 
za upravljanje zračnega prostora 
potrebno vključiti predstavnike 
uporabnikov zračnega prostora.  
Ti predstavniki lahko prihajajo iz 
vrst LZS ali AOPA. Predvsem je 
pomembno da gre za licencirano 
osebje (pilote) brez konflikta 
interesov (niso tudi zaposleni na 
CAA, KZPS, Ministrstvu za 
infrastruktura ali Ministrstvu za 
obrambo). Pomembno je da je 
tudi število predstavnikov civilne 
družbe v teh organih zadostno in 
sorazmerno glede na druge 
uporabnike zračnega prostora. 
 
Aerokljub LŠ Celje 
 
Odstavka 7) in 8)  
Navedba iz direktive 1250/2005: 
‘Flexible use of airspace is an 
airspace management concept 
described by the International 
Civil Aviation Organisation 
(ICAO) and developed by the 
European Organisation for the 
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Safety of Aviation (Eurocontrol), 
according to which airspace 
should not be designated as 
either purely civil or purely 
military airspace, but should 
rather be considered as one 
continuum in which all users’ 
requirements have to be 
accommodated to the maximum 
extent possible’ To pomeni, da 
mora biti uporaba zračnega 
prostora čim bolj optimizirana in 
ne more biti rezerviran za 
nekatere uporabnike, ki ga v 
točno določenem trenutku nebi 
potrebovali. 

MORS 150/8 črtati  
 
»ter sprejetih mednarodnih obveznosti na obrambnem področju«  
 
in namesto tega dodati  
 
»potrebnih za zagotavljanje spoštovanja sprejetih mednarodnih obveznosti 
Republike Slovenije na obrambnem področju ali uresničevanje njenih 
obrambnih potreb« 

Se upošteva.  

SVZ 150/8 »Zahteve iz tega predpisa ne smejo omejevati izvajanja vojaških operacij, 
usposabljanj  in drugih vojaških aktivnosti ter sprejetih mednarodnih 
obveznosti na obrambnem področju.« - Enako kot deveti odstavek; deveti 
odstavek potreben? 

Se upošteva, deveti odstavek se briše.  
 

MORS 150/9 črtati Se podvaja s prejšnjim 
odstavkom. 

Se upošteva.  

Fizična 
oseba 1 

151 Se namerava uredba SERA sploh uporabljati v RS? Oblikovanje struktur je 
strokovno vprašanje. To bi bila, ob upoštevanju zahtev Policije in Slovenske 
vojske, naloga KZPS, odobri pa minister po predhodnem mnenju ministra za 
obrambo in ministra za notranje zadeve ter s tem seznani vlado. Ali kaj 
podobnega. 
 

Mnjenje predlagatelja. Svetuje se pregled obrazložitev  predloga. SERA je (že 
dolgo) neposredno uporabljiva. 
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MP 151 Glede na to, da bo vlada določila razrede zračnega prostora (klasifikacijo 
zračnega prostora) in oblikovala in določila strukture zračnega prostora z 
opredelitvijo vertikalnih, horizontalnih in lateralnih meja ter pogojev uporabe 
struktur zračnega prostora, bodo prekrški določeni v uredbi. Glede na 
navedeno predlagamo, da se drugi odstavek 151. člena črta iz besedila 
predloga zakona. 
Sicer predlagani prekršek ni ustrezen, saj kot storilca določa samo vodjo 
zrakoplova ali osebo, ki opravlja z zrakoplovom, ne pa tudi akcesorne 
odgovornosti pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika oziroma 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. Kot že predhodno 
pojasnjeno, vodja zrakoplova z vidika kategorij storilcev prekrškov šteje za 
»odgovorno osebo«. 

Se upošteva.  

SVZ 151 »ter zagotovi objavo na način, običajen v letalstvu.« - predpis je itak 
objavljen v UL, potem pa zagotovi še objavo česa? 

Se ne upošteva. Da, v letalstvu je treba zagotoviti objavo relevantnih informacij v 
skladu s pravili o letalskih informacijah tudi na način, ki je lasten letalstvu – objava 
v Uradnem listu ni zadostna.  
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Aeroklub 
Ptuj, 
Aeroklub 
Lesce, 
Letalska 
zveza 
Slovenije, 
Aeroklub 
Postojna 

152 Za organizatorje vseh letalskih 
prireditev je po predlogu novega Zlet 
pomemben člen 152. O tem govori 
drugi odstavek 3 alineja: 
iz razlogov zagotavljanja varnosti v 
zračnem prometu na zahtevo 
organizatorja iz 108. člena tega 
zakona ali drugega zainteresiranega 
subjekta, ob soglasju Odbora za 
upravljanje zračnega prostora, glede 
izpolnjevanja zahtev, ki so določene v 
predpisu iz osmega odstavka 150. 
člena tega zakona, odloči agencija. 
V Odbor za upravljanje z zračnim 
prostorom se vključi tudi predstavnik 
civilnega letalstva, ki ga imenuje LZS 
kot krovna organizacija športnih 
letalcev . Ustrezno se popravi člen 
zakona , ki določa sestavo Odbora za 
upravljanje zračnega prostora. V 
zakonu ali podzakonskih aktih 
definirati roke, v katerih morajo 
organizatorji tekmovanj in prireditev 
podati vlogo na agencijo in v 
kolikšnem času mora agencija 
odgovoriti na vlogo. Prav tako naj se 
predpišeta oblika in vsebina vloge, da 
se prepreči zavračanje vlog s strani 
agencije iz razloga nepopolne vloge. 

Težava za organizatorje 
prireditev je lahko to , da o teh 
vlogah daje soglasje Odbor za 
upravljanje zračnega prostora , 
kjer ni predstavnikov civilnega 
letalstva (beri LZS) odloči pa 
agencija na koncu. 
 
 
Nikjer niso definirani časovni roki 
koliko prej mora organizator 
vložiti vlogo za rezervacijo 
zračnega prostora in v kolikšnem 
času mora o tem odločiti 
agencija. Če to ni definirano 
lahko agencija v nedogled 
zavlačuje z odgovorom in je nič 
ne zavezuje, da sploh odloči. 
 

Predlog se ne sprejme.  
Sestava odbora je utemeljena zgoraj in v obrazložitvah k zadevnim členom. 
Izdaja dovoljenja za letalske prireditve in tekmovanja se odloči v skladu s tem 
zakonokm (in predpisom, ki je v času obravnave te pripombe v medresorskem 
usklajevanu in javnem posvetovanju. Ta predlog podaja enostavnejšo in 
učinkovitejšo ureditev od obstoječe – kadar se bo potrebovala vzpostavitev 
začasno rezerviranega prostora za namen letalske prireditve, bo o tem odločala 
agencija, ki bo v postopku obravnave vloge najbolje seznanjena s situacijo in 
potrebo po uporabi zračnega prostora. Cilj, ki ga je razbrati iz te pripombe, je 
dosežen tudi s tem predlogom, v obsegu, kolikor je treba za zakonsko urejanje 
materije. Podrobnejše ureditve so/bodo v podzakonskih aktih.    
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Aeroklub LŠ 
Celje 

152/2 iz razlogov zagotavljanja varnosti v 
zračnem prometu na zahtevo 
organizatorja iz 108. člena tega 
zakona ali drugega zainteresiranega 
subjekta, ob soglasju Odbora za 
upravljanje zračnega prostora, glede 
izpolnjevanja zahtev, ki so določene v 
predpisu iz osmega odstavka 150. 
člena tega zakona, odloči agencija. 
V Odbor za upravljanje z zračnim 
prostorom se vključi tudi predstavnik 
civilnega letalstva, ki ga imenuje LZS 
kot krovna organizacija športnih 
letalcev . Ustrezno se popravi člen 
zakona , ki določa sestavo Odbora za 
upravljanje zračnega prostora. V 
zakonu ali podzakonskih aktih 
definirati pravila in osnovne zahteve za 
oddajanje prijave letalske prireditve pri 
CAA 

Težava za organizatorje 
prireditev je lahko to , da o teh 
vlogah daje soglasje Odbor za 
upravljanje zračnega prostora , 
kjer ni predstavnikov civilnega 
letalstva (beri LZS) odloči pa 
agencija na koncu. 
Postopek prijave letalske 
prireditve je kot vsak drugi uradni 
postopek podvržen pregledu, 
oceni celovitosti predloga, 
strokovni oceni in zahtevi po 
dopolnitvah, če so te potrebne in 
smiselne. 
Pogosto se dogaja, da se lahko 
pojavijo zahteve po spremembah, 
v delih predloga, ki so v 
predhodnih iteracijah pregleda že 
bili potrjeni kot dobri. Zato bi bilo 
smiselno natančno definirati kako 
in v kakih časovnih okvirih morajo 
biti predlogi za dovoljenje letalske 
prireditve podani. Prav tako bi 
bilo smiselno prireditve 
klasificirati v dva razreda. Kjer se 
ne prekrši nobenega sicer 
veljavnega pravila letenja in tiste 
kjer gre za izredno dovoljenje 
glede na letenje sicer. Glede na 
to, bi lahko tudi zahteve za 
prijavo prireditve lahko bile 
različno stroge in obsežne. 
 

Se ne upošteva. Glej obrazložitev zgoraj.  

Fizična 
oseba 2 

152/2  Namesto vejice na koncu te točke 
postaviti ;  

Ureditev besedila. Redakcija besedila. 
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MORS 152/2/1 1. »iz razlogov zagotavljanja 
izvajanja vojaških operacij, 
usposabljanj in drugih vojaških 
aktivnosti,  potrebnih za 
zagotavljanje spoštovanja 
sprejetih mednarodnih obveznosti 
Republike Slovenije na 
obrambnem področju ali 
uresničevanje njenih obrambnih 
potreb odloči minister, pristojen za 
obrambo. Pri tem upošteva 
priporočila Odbora za upravljanje 
zračnega prostora;  

 

sprememba besedila 
 
iz obrazložitve k temu členu 
izhaja, da pristojni organ odloča 
po splošnem upravnem postopku. 
pri tem opozarjamo, da morajo po 
splošnem upravnem postopku 
med drugim postopati upravni 
organi, kadar v upravnih zadevah 
odločajo o pravicah, obveznostih 
ali pravnih koristih posameznikov, 
pravnih oseb in drugih strank. 
odločanje o začasnih rezervacijah 
in začasnih omejitvah zračnega 
prostora pa po naši oceni ni 
upravna zadeva, zato 
predlagamo, da se v obrazložitvi 
izrecno navede, da se v konkretni 
zadevi smiselno uporablja zup, s 
tem pa se opredeli, da gre za 
kvazi upravno  zadevo. 

Sprememba zapisa in preoblikovanje vloge Odbora se upošteva. 
 
Pripomba glede ZUP se ne upošteva. Minister MO odloči po uradni dolžnosti, 
odločitev posega v pravice ostalih udeležencev v zračnem prostoru. Ni jasno, kaj 
je kvazi upravna zadeva? 

MORS 152/2/2 iz razlogov izvajanja nalog policije, varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, varstva pred nalezljivimi boleznimi, varstva okolja in varstva 
narave ter izvajanja nalog preiskovalnega organa, na zahtevo ministrstva, 
pristojnega za notranje zadeve ali na zahtevo drugega pristojnega organa, 
ali preiskovalnega organa, ob soglasju Odbora za upravljanje zračnega 
prostora, odloči minister,  

Se upošteva.  

MORS 152/3 poda soglasja iz 2. in 3. točke prejšnjega Se upošteva, doda se referenca na priporočila glede 1. točke. 
MORS 152/5 (5) Celica za upravljanje zračnega 

prostora na podlagi odločitve iz 
drugega odstavka tega člena dodeli 
strukture zračnega prostora, v skladu s 
postopki iz petega in šestega odstavka 
150. člena tega zakona, pri čemer 
imajo rezervacije iz 1. in 2. točke 
drugega odstavka tega člena  prednost 
pred rezervaciiami iz 3. točke drugega 
odstavka tega člena 
 

sprememba besedila Se ne upošteva. Pravila prednosti pri dodeljevanju zračnega prostora bodo 
predmet podzakonskega akta iz tega predloga. Pravila prednosti niso bila 
zakonska matrija do sedaj, niti niso v pravu EU predmet zaknodajnega akta, 
temveč izvedbenega.  
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MORS 152/6 razlogov, navedenih v 1. in 2. točki 
drugega odstavka tega 

Predlagamo, da se določba 
nanaša zgolj na 1. in 2. točko 
drugega odstavka tega člena, v 
nasprotnem primeru bi lahko ta 
odstavek uporabljali tudi ostali 
uporabniki, ki niso zajeti v 1. in 2. 
točki (npr. letalske prireditve, 
tekmovanja,…). 

Se ne upošteva. Upravljanje zračnega prostora se nanaša na celoten zračni 
prostor, tako tudi dejanja na vseh treh ravneh upravljanja. Podazakonski akt bo 
podal podrobnosti glede načina izvajanja vseh treh ravni.  

MORS 152/nov, 
za šestim 

(X) Za izvajanje nadzora in varovanja 
zračnega prostora, se lahko določi del 
zračnega prostora ali določeno 
območje za patruljiranje oziroma 
zbiranje vojaških zrakoplovov. 

Iz prvega odstavka 12. člena 
Uredbe o načinu izvajanja 
nadzora zračnega prostora. 
 

Se ne upošteva, to ni zakonska materija. Če gre za oblikovanje strukture zračnega 
prostora, se bo to izvedlo preko podazajkosnkega akta iz določbe o klasifikaciji 
zračnega prostora in strukture zračnega prostora, sledeč po postopku, ki ga bo 
porobneje ordelil podzakosnki akt iz tega predloga (do sedaj – Postopke uvajanja 
sprememb v zračnem prostoru agencije).  

MP 152, 153 V zvezi s prekrškom iz osmega odstavka 152. člena predloga zakona 
ugotavljamo, da ta kot storilca prekrška določa le vodja zrakoplova ali druga 
oseba, ki upravlja zrakoplov ali letalno napravo. 
Menimo, da prekršek ni določen ustrezno, saj je (vsa) odgovornost za kršitev 
rezervacij in omejitev zračnega prostora prevaljena samo na »odgovorno 
osebo«, ne pa tudi na npr. pravno osebo, pri kateri je vodja zrakoplova 
zaposlen. 
Glede na navedeno z vidika določitve kategorij storilcev predlagamo, da se 
kot storilec prekrška določijo vse kategorije storilca prekrška (kot primer take 
določitve navajamo 80. člen predloga zakona). 
Iz enakih razlogov kot v pripombi k 152. členu predloga zakona predlagamo, 
da se ustrezno popravi (dopolni) tudi 153. člen predloga zakona. 

prekrški 

Fraport 153 Predlog o omejitvi ali prepovedi zračnega prometa iz prvega odstavka 153. 
člena je načeloma lahko dobra rešitev. Glede na možne posledice pa 
predlagamo, da se bolj podrobno definira, kateri pogoji morajo biti 
izpolnjeni, da do te odločitve lahko pride. Prav tako je potrebno definirati, 
kaj pomeni začasno oz. kakšno je lahko najdaljše trajanje. Obenem 
menimo, da je taka odločitev dana v roke ene osebe problematična in bi 
morala biti urejena na način, da se sprejme s strani več oseb kot npr. neke 
od hoc ustanovljene skupine, ki jo definira ta člen.  
 

Se ne upošteva, gre za institut iz veljavnega zakona, ki je v tem predlogu 
nadgrajen v smislu zapisa. Gre tudi za materijo, ki izvira iz obveznosti glede 
izvajanja služb zračnega prometa (iz prava EU, ki je preneslo v pravni red 
standarde ICAO). Časovni aspekt take prepovedi ali omejitve letenja se lahko 
razbere iz dejstev glede izvajanja te službe. Ob tem zakon poda izrecen, natančen 
pogoj - iz razlogov zagotavljanja interesov varnosti določenega leta.  

KZPS 153/2 Predlagamo, da se v drugem odstavku predmetnega člena beseda 
»predlog« nadomesti z besedo »zahtevo«. 
 

Pripomba se upošteva (MO se ni opredelilo).  

MORS 153/1 »navigacijske služb« v »navigacijske službe« Pripomba ni jasna.  
MORS 153/4 In tuji zrakoplov? Ali tujo letalno napravo? Prekrškovna določba je skladna z materialno določbo. 
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Fizična 
oseba 1 

K VIII. 
Poglavju 
(GEOINFO
RMACIJS
KA 
DEJAVNO
ST ZA 
CIVILNO 
LETALSTV
O) 
 

1. Je potrebna tako obsežna ureditev?  
2. A ni tega vprašanja uredila Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/469 z 
dne 14. februarja 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 923/2012, Uredbe (EU) 
št. 139/2014 in Uredbe (EU) 2017/373 v zvezi z zahtevami glede storitev 
upravljanja zračnega prometa/navigacijskih služb zračnega prometa, 
projektiranja struktur zračnega prostora, kakovosti podatkov in varnosti na 
vzletno-pristajalni stezi ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 73/2010? 
3. Vsekakor bi veljalo natančno odkazati na katere dele zakonodaje EU se 
te določbe (naloge, pristojnosti in odgovornosti) nanašajo. 

Mnenje predlagatelja.  
Prav EU je natančneje obrazloženo v obrazložitvah, se pa glede te materije 
razvija, enako kot se je razvil sistem mednarodnih standardov ICAO.  
 

SVZ 154 (K naslovu) Elektronski podatki o terenu in ovirah, potrebni za zagotavljanje 
varnosti zračnega prometa; 

Se ne upošteva.  

KZPS 154/2 Predlagamo, da se v drugem odstavku predmetnega člena za besedilom 
»so podatki o objektih« doda besedilo »in ovirah«. 

Se ne upošteva. Gre za splošno, generično navajanje, ki po vsebini zajema tudi 
ovire, kot ji ureja ta predlog. Nadalje je člen o dostop do digitalnih podatkov o 
terenu in ovirah bolj ekspliciten glede ovir.  
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Aeroklub 
Ptuj, 
Aeroklub 
Lesce, 
Letalska 
zveza 
Slovenije, 
Aeroklub 
Postojna, 
Aeroklub LŠ 
Celje 

letališkeg
a 
priročnika 
/2 

2) odstavek: 
Digitalni podatki o terenu in ovirah niso 
javni. Spremeniti tako, da bo 
zagotovljeno, da bodo podatki o terenu 
in ovirah javno dostopni. 
 

Nesprejemljivo je, da bi bili ti 
podatki javnosti nedostopni, saj bi 
to ogrozilo letalsko varnost. 
 
Poleg tega, so recimo upravniki 
vzletišč in vzletnih točk sedaj 
dolžni javno objaviti ovire. 
 
Tu je potrebno pristojnemu 
Ministru naložiti, da se ovire javno 
objavijo, pristojni organ pa naj 
vodi evidenco oz. kataster ovir, ki 
bi bil javno dostopen vsakemu 
uporabniku. 
 
Gre za varnost letalskega 
prometa, kot tudi za širšo varnost, 
in nejavnost takšnih podatkov ali 
oteževanje dostopa do njih je 
absurdna. 
 
Aeroklub LŠ Celje:  
Podatki o ovirah morajo biti javni, 
saj bistveno pripomorejo k 
varnosti predvsem v letalskih 
panogah povezanih z jadranjem 
(jadralno letenje, jadralno 
padalstvo in zmajarstvo) kot tudi 
pri motornem letenju po pravilih 
VFR. Skozi zgodovini je v 
Sloveniji že bilo več letalskih 
nesreč, ko je prišlo to trčenja z 
nedokumentiranimi ali 
neobjavljenimi ovirami (predvsem 
gre za žičnice) 
 
Aeroklub Postsojna:  
Gre za varnost letalskega 
prometa, kot tudi za širšo varnost, 
in nejavnost takšnih podatkov ali 
oteževanje dostopa do ne 
prispeva temveč poslabšuje 
varnost zračnega prometa. 

Se ne upošteva. Iz obrazložitve izhajajo razlogi za omejitev dostopa do teh 
podatkov, gre za ureditev, ki sledi podobnim uredbam v slovenski zakonodaji (npr. 
podatki o morskem  dnu, obrambni interesi). 
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SVZ 157/4 »subjekt« - Prosilci? Glede na nadaljevanje stavka je smiselno poenotiti. Se upošteva. 
Fizična 
oseba 1 

K IX. 
Poglavju 
(VAROVA
NJE IN 
OLAJŠAV
E) 
 

1. Kot pri prejšnjih poglavjih, le da je tukaj poudarek na Uredbi EU 
300/2008, Uredbi EU 272/2009 in Uredbi EU 2015/1998.  
2. Zadržati rešitve iz ZLet glede varstva osebnih podatkov in druge rešitve, 
ki jih predpisi EU nalagajo v določitev državam članicam. 

Komentar predlagatelja.   

SVZ K IX. 
Poglavju 
(VAROVA
NJE IN 
OLAJŠAV
E) 
 

Je to poglavje usklajeno z MNZ? Usklajenost z MNZ. 

MP 158 Z vsebinskega vidika menimo, da je prekršek iz druge alineje sedmega 
odstavka 158. člena predloga zakona glede na materialno določbo četrtega 
odstavka 158. člena predloga zakona, preveč nedoločen (lex certa), zato 
predlagamo, da se črta iz besedila predloga zakona.  
Prekrškovna določba je namreč napisana kot blanketna norma, ki se sklicuje 
na kršitev predpisov Evropske unije in tega zakona in na njegovi podlagi 
izdanih predpisov ter drugih predpisov in pravnih aktov, ki veljajo oziroma se 
uporabljajo v Republiki Sloveniji na področju civilnega letalstva, programov 
varovanja civilnega letalstva in drugih aktov, ki veljajo oziroma se uporabljajo 
v Republiki Sloveniji s področja varovanja. Glede na generičen oziroma širok 
sklic obstaja tudi velika možnost, da se predmetni prekršek podvaja s 
prekrškom, ki se nanaša na točno določeno področje varovanja, kar je še en 
razlog, da se druga alineja sedmega odstavka 158. člena črta iz besedila 
predloga zakona. 
Prekršek kot kršitev tretjega odstavka 158. člena predloga zakona pa je treba 
uskladiti tudi z vidika kategorij storilcev prekrškov, pri čemer predlagamo, da 
se kategorija »potnik« nadomesti s kategorijo »posameznik«, kategorija 
»vodja zrakoplova« pa črta, saj gre za »odgovorno osebo«. Glede uporabe 
nomotehnike ponovno predlagamo zgledovanje po 80. členu predloga 
zakona. 

Pripomba je bila upoštevana. Prekrškovna določba je bila črtana. 
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Fraport 160 1. Določba prvega odstavka 160. člena je v nasprotju z določbami, ki 
urejajo upravljalca letališča in obratovalca letališke infrastrukture. Iz 
določba predloga tega zakona izhaja, da lahko le ta dva subjekta obstajata 
na mednarodnem javnem letališču. Zato ni jasno, kaj je mišljeno, ko naj bi 
se upravljalec letališča uskladil z obratovalcem letališča, niti nam ni jasno 
kako je lahko na letališču več obratovalcev letališča, prav tako pa ni jasno 
kdo je operator aerodroma, saj ta termin ni nikjer definiran. Predlagamo, da 
se predlog tega člena prečisti na način, ki bo usklajen z ostalimi deli tega 
zakona. 
  
2. Predlagamo še spremembo prvega odstavka, ki bo navedla, da 
upravljalec letališča samostojno predlaga varnostni program v odobritev. 
Primarno je upravljalec letališča odgovoren za varovanje na letališču. Prav 
tako nosi stroške varovanja letališča. Sistem v katerem bi moral upravljalec 
letališča predhodno program uskladiti z obratovalci letališke infrastrukture 
tako ni na mestu. Lahko bi prišli celo v situacijo, ko bi posamični 
obratovalec infrastrukture blokiral odobritev programa varovanja. 
Pristojnosti in obveznosti upravljalca letališča so jasne in za njih odgovarja. 
Zato je temu primerno potrebno prilagoditi ta odstavek na način, da 
upravljale letališča samostojno predloži varnosti program v odobritev. 
Lahko pa se doda, da ga mora predhodno predstaviti obratovalcem 
letališke infrastrukture. 

Pripombi se ugodi. Strinjamo se s pripombo, upravljavec samostojno predloži 
program. Predhodno ni treba seznaniti obratovalcev jih bo ko je program potrjen. 
Če program ni usklajen, je to predmet nadzora agencije.  
 
Pripombi se ugodi, se briše.  
 
 
 
 
 
 

Fraport 160 3. Kaj je mišljeno s terminom varnostna navodila? Nikjer ni definiran Prav 
tako ni definirano, kaj naj bi pomenilo: »običajen v letalstvu«. Ker gre za 
termine, na podlagi katerih so potem opredeljene tudi kazni, predlagamo 
jasne dopolnitve. 
 

Določba je spremenjena. 
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MP 160 V zvezi s prekrškom iz četrtega odstavka predlagamo, da se ta pravilneje 
glasi: »(4) Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek upravljalec javnega 
letališča, ki je pravna oseba, ki v nasprotju z drugim odstavkom tega člena 
objavi varnostna navodila in prepovedi na način, ki ni običajen v letalstvu.«. 
Z vidika kategorij storilcev prekrška iz četrtega odstavka 160. člena predloga 
zakona v razmislek predlagamo, da se dopolnijo kategorije storilcev 
prekrškov, saj glede na predlagani prekršek lahko zanj odgovarjata le pravna 
oseba in odgovorna oseba, ne pa tudi druge kategorije storilcev prekrškov, 
ki si po vsej verjetnosti tudi lahko lastniki javnega letališča. 
Dodatno: v razmislek predlagamo, da se kot kategorija storilca prekrška 
določi tudi »odgovorna oseba v samoupravni lokalni skupnosti«, in sicer za 
primere, če bi bila lastnica letališča samoupravna lokalna skupnost – občina 
(oziroma pokrajina). V zvezi s predmetnim predlogom predlagamo, da se pri 
vseh prekrških, kjer bi lahko prišlo do take situacije, ko bi za prekršek lahko 
odgovarjala »odgovorna oseba v samoupravni lokalni skupnosti«, določi to 
kategorijo storilca prekrška. 

Pripomba je upoštevana.  

Fraport 161 Enaka nejasnost kot pri 160 – varnostna navodila. Se ugodi, glej zgoraj. 
Poda so dodatna določba, o vrstnem redu odločanja o programu varovanja 
operatorja glede na odločanje o AOC. 

MP 161, 162, 
163 

V zvezi s prekrškom iz šestega odstavka predlagamo, da se ta pravilneje 
glasi: »(4) Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek operator, ki je pravna 
oseba, ki v nasprotju z drugim odstavkom tega člena objavi varnostna 
navodila in prepovedi na način, ki ni običajen v letalstvu.«. 
V zvezi s sedmim odstavkom predlagamo, da se ta dopolni z navedbo 
»operatorja«, ki je samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost. 
Na enak način glede določitve znakov prekrškov predlagamo, da se popravi 
tudi prekršek iz četrtega odstavka 162. člena predloga zakona. 

Določbe drugega odstavka 161., 162. in 163. ne bodo inkriminirane. 
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MOP 162 Doda se nov odstavek: 
(4) Program varovanja je lahko samostojen ali pa del celovitega sistema 
upravljanja izvajalca ATM/ANS 
Glede na zahteve Izvedbene uredba Komisije (EU) 2017/373 z dne 1. 
marca 2017 o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega 
prometa/izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa in drugih funkcij 
omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor, lahko izvajalec 
navigacijskih služb sprejme celovit sistem upravljanja, ki celovito ureja 
sistem zagotavljanja storitev, kakovosti, odzivnosti na zahteve, 
usposabljanja in tako dalje (praviloma v okviru sistema serije ISO 9001);   
Zahteva v Uredbi 2017/373; ATM/ANS.OR.D.010 - Izvajalci navigacijskih 
služb zračnega prometa in upravljavci pretoka zračnega prometa ter 
upravljavec omrežja v okviru svojega sistema upravljanja, kot se zahteva v 
točki ATM/ANS.OR.B.005, vzpostavijo sistem za upravljanje varovanja, da 
zagotovijo….  
Vsekakor je lahko program varovanja tudi samostojen dokument, vendar 
mora zakon dopuščati možnost združevanja sistemov, saj s tem 
zmanjšamo obseg papirnega dela in dela povezanega z obvladovanjem 
dokumentacije.  

Pripomba se ne upošteva, ker je treba omogočiti preverjanje preteklosti. (vstop na 
kontrolni stolp idr.). Določba je mogoča – glej določbo Uredbe EU 300/2008.  
 

Fizična 
oseba 1 

163 Nepotrebno. Je že v predpisih EU. Sankcije je treba urediti v posebnem 
členu. 
 
 

Pripomba se ne sprejme. Predlog podaja način izvajanja ureditve za program 
varovanja subjekta, ki uporablja standarde s področja varovanja iz prava EU. 
Identična ureditev velja za letališča, operatorje in te subjekte. 

MNZ 163/1 Predlagamo, da se bolj natančno predpiše kateri so standardi s področja 
varovanja, ki jih uporablja subjekt.  
Prvi odstavek 163. člena predloga Zakona o letalstvu, ki se nanaša na 
program varovanja subjekta in navaja uporabo standardov s področja 
varovanja, je potrebno podrobneje obrazložiti in navesti katere standarde 
uporablja. Zakonodaja s področja zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji 
z Odredbo o določitvi standardov, ki so obvezni na področju zasebnega 
varovanja (Ur. list RS, št. 24/12) predpisuje standarde tehničnega varovanja, 
fizičnega varovanja pa ne predpisuje. Dokumentacija, ki jo mora imeti 
zavezanec po 69. členu Zakona o zasebnem varovanju (Ur. list RS, št. 17/11; 
ZZasV-1) pa je predpisana z Uredbo o obveznem organiziranju službe 
varovanja na javnih prireditvah (Ur. list RS, št. 22/10). 

Predlog za spremembo obrazložitev se ne sprejme. Pojasnjujemo, da so standardi 
varovanja določeni v Izvedbeni Uredbi Komisije (EU) 300/200 in Izvedbeni Uredbi  
Komisije (EU) 2015/1998 ter v njunih izvedbenih aktih (izvedbenih sklepih 
Komisije). Slednji so sicer označeni s stopnjo tajnosti »ineterno« in »zaupno« in 
dostopni osebam v skladu s predpisom EU (glej člen 10 uredbe 2008/300).  
Dodajamo, da izraz »subjekt, ki uporablja standarde s področja varovanja« 
pomeni izraz »subjekt« iz 14. člena Uredbe 2008/300. To dejstvo se doda k 
obrazložitvi člena. 
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MP 163 V zvezi s predlaganim prekrškom menimo, da gre za podvajanje s prekrški, 
ki so določeni v tem poglavju v predhodnih določbah, zato predlagamo, da 
se prekršek iz četrtega odstavka 163. člena predloga zakona, ter peti in šesti 
odstavek črtajo iz besedila predloga zakona. 
Če pa ne gre za ponavljanje s prekrški iz drugih prekrškovnih določb tega 
poglavja, pa predlagamo, da se glede določitve znakov prekrškov na enak 
način  kot pri 161. oziroma 162. členu popravi tudi prekršek iz četrtega 
odstavka 163. člena predloga zakona. 
 

Prekroškovna določba je črtana. 

MF 165 S tem členom se uvaja Svet Republike Slovenije za varovanje civilnega 
letalstva in letališke svete za varovanje civilnega letalstva. Sama vsebina 
člena pa pri Svetu Republike Slovenije za varovanje civilnega letalstva 
navaja le, da ga imenuje Vlada, pri tem pa mora biti vsaj bistvena vsebina 
opredeljena v zakonu (sestava in število članov, naloge, roki, mandat, 
financiranje…). 

Pripomba se ne upošteva. Sledi se veljavni ureditvi, ki podaja te podrobnosti v 
Odloku o ustanovitvi Sveta RS za varovanje civilnega letalstva (Uradni list RS, št. 
62/19). V zakonu se ne poda niti določb o sestavi sveta, ker se želi zaradi čim bolj 
prožne ureditve zagotoviti podrobnejše ureditve v nižjem aktu (od zakona – odlok 
vlade je mogoče spreminjati lažje in hitreje kot pa zakon).  
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Informacijski 
pooblaščene
c 

166 (enako 
119) 

IP ugotavlja, da predlog ZLet-1 v 119. 
členu med storitve zemeljske oskrbe 
na javnih letališčih uvršča tudi 
upravljanje in nadzor na javnem 
letališču, pri čemer naj bi v skladu s 
13. odstavkom 119. člena predloga 
ZLet-1 Vlada RS določila kategorije 
storitev zemeljske oskrbe in izvajanje 
storitev zemeljske oskrbe. Ob tem pa 
166. člen opredeljuje med drugim 
obvezno uporabo video nadzornih 
sistemov s strani upravljavca javnega 
letališča in vodenje evidence 
obiskovalcev. Predlagatelj v zvezi s 
tem v obrazložitvi pojasni, da gredo 
trendi na področju varovanja v smeri 
implementacije ukrepov, kot so 
uporaba video nadzora, kontrole 
pristopa, biometrije, avtomatske 
prepoznave registrskih tablic, 
snemanje določenih telefonskih številk 
ipd., vse za namen preprečevanja 
nezakonitega vmešavanja in 
(poznejše) analize potencialnih 
groženj. IP se strinja, da ni nobenega 
dvoma o tem, da je izkazana potreba 
po določeni obliki zagotavljanja 
varnosti javnih letališč. Nikakor pa ta 
zahteva in določitev uporabe tovrstnih 
sredstev za izvajanje nadzora na 
javnih letališčih ne morejo biti 
popolnoma odprti in prepuščeni zgolj 
vsakokratni presoji Vlade RS. 

IP poudarja, da je sicer deloma 
vsebinsko področje video 
nadzora urejeno v ZVOP-1 
(vendar ne v delu, ki bi se 
nanašal izrecno na javna 
letališča), prav tako pa video 
nadzora sploh ne ureja Splošna 
uredbi oz. ZVOPOKD. Dodatno ni 
jasno, kako bo področje video 
nadzora in vodenja evidenc 
obiskovalcev urejeno v ZVOP-2. 
Glede na to IP izpostavlja, da bi 
bilo treba, vse vidike in storitve 
ter obvezne oblike varovanja, ki 
bodo vključevale tudi obvezne 
oblike obdelav osebnih podatkov, 
kot npr. izvajanje video nadzora, 
uporabo biometrijskih ukrepov, 
vodenje evidence obiskovalcev, 
druge oblike snemanja javnih 
površin ali druge oblike obdelav 
osebnih podatkov, urediti z 
zakonom, saj podzakonski akt, 
kot smo na več mestih opozorili, 
ne zadošča. Utemeljenost 
navedene skrbi IP potrjujejo 
prejeti osnutki podzakonskih 
aktov kot npr. Pravilnik o 
minimalni letališki infrastrukturi in 
Pravilnik o izvajanju nalog 
letaliških služb, ki na več mestih 
kažejo, da namerava predlagatelj 
konkretne oblike obveznega 
nadzora, ki pomenijo resne 
posege v informacijsko zasebnost 
posameznikov in posledično 
zbiranje in obdelavo osebnih 
podatkov, določiti zgolj s 
podzakonskimi akti. 

Pripomba se jemlje na znanje. Dodajamo, da (trinajsti odstavek) 119. člen ne 
predvideva obdelave osebnih podatkov, saj zemeljska oskrba ne obsega takih 
ukrepov (video nadzora, evidence obiskovalcev, itd.). Izraz »upravljanje in nadzor« 
je iz Direktive Sveta 96/67/ES, ki opredeljuje vrste storitev zemeljske oskrbe, ki jo 
ta zakon prenaša v slovenski pravni red. 
 
Upravljavec javnega letališča mora zagotavljati visoke standarde varnosti. Pri tem 
se kot pomembno orodje uporablja neprekinjen videonadzor. V novem predlogu 
zakona je določba, ki se nanaša na videonadzor urejena podobno kot za izvajaje 
videonadzoru dela morja. Vendar se na letališčih ne zagotavlja samo živa slika, 
ampak se izvaja snemanje z resolucijo, ki omogoča prepoznavo posameznika. V 
materialni določbi je urejen namen zbiranje videoposnetkov ter rok hrambe. 
Videonadzor zagotavlja varnostna služba, ki izvaja vse postopek varovanja na 
posameznem letališču. Izvajalec mora zagotavljati vse postopke varovanja zbranih 
videoposnetkov, vendar je bila za pripravo tega predloga zakona pripravljena 
ocena učinka. 
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MP 166 Predlog določbe razlikuje med »osnovnimi varnostnimi pregledi« (3. točka 
drugega odstavka 166. člena), ki jih zagotavlja upravljalec letališča ali 
varnostna služba in »posebnimi varnostnimi pregledi in ukrepi« (četrti 
odstavek 166. člena predloga zakona), ki jih izvaja policija.  Glede na to, da 
je varnostni pregled tudi policijsko pooblastilo po ZNPPol, prosimo za 
pojasnilo glede tega, za kakšne varnostne preglede gre. 
V šestem odstavku 166. člena predloga zakona so navedena različna »kvazi-
policijska« pooblastila, ki so sicer poimenovana kot »ukrepi varovanja«. V 3. 
točki šestega odstavka 166. člena predloga zakona je nejasno, ali je 
kumulativno predpisano soglasje pogoj za kakršen koli pregled sploh (prav 
tako je nejasno, za kakšen pregled notranjosti vozila in prtljage gre – glede 
na to, da je ta del določbe skupaj z »površinskim pregledom vrhnjih oblačil«, 
ali gre torej tudi za pregled zaprtih predalov v vozilu ipd.). 
 

Pripomba se upošteva. Posamezne vrste pregledov se v določbi ne navaja, ker so 
določeni v uredbah EU 2008/300 in 2015/1998.  
Glede posebnih varnostnih pregledov/ukrepov, ki jih izvaja policija je bilo mišljeno, 
ko varnostno osebje najde prepovedan predmet, ga preda policiji (bomba, orožje).  
 

MP 166 V 4. točki šestega odstavka 166. člena predloga zakona ni določena časovna 
zamejitev omejitve gibanja, zato predlagamo, da se ta ustrezno določi. 

Pripomba se upošteva. 
 

MP 166 V zvezi s četrto točko drugega odstavka 166. člena predloga zakona 
predlagamo, da se ta dopolni na način, da bo v določbi zajet tudi izgon tujca 
kot stranska sankcija, izrečena v prekrškovnem postopku. 
V zvezi prekrški iz desetega in enajstega odstavka 166. člena predloga 
zakona je kot kategorijo storilca prekrška določiti tudi »odgovorno osebo 
pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika oziroma 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost«. 

Stranska sankcija ni bila določena. Gre za postopke Policije.  
 
 
Pripomba je bila upoštevana.  
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MP 166 V 9. točki šestega odstavka 166. člena predloga zakona je določeno, da 
varnostno osebje upravljavca javnega letališča uporablja video nadzorne 
sisteme in vodi evidenco obiskovalcev na varovanem območju, pri čemer pa 
ni so določeni osebni podatki, ki se lahko obdelujejo. Predlagamo, da se 
določi možnost snemanja z video nadzornim sistemom in spremljanje 
dogajanja v živo, da se za posnetke določi rok hrambe (npr. 1 mesec), da se 
določi vsebina evidence obiskovalcev (osebno ime, datum in kraj vstopa v 
varovano območje, datum in kraj zapustitve varovanega območja, namen 
vstopa in drugi potrebni podatki). Prav tako je treba določiti rok hrambe 
podatkov v evidenci obiskovalcev na varovanem območju. 
 

Pripomba se upošteva. Besedilo se preoblikuje tako, da člen določa, da mora 
varnostno osebje upravljavca javnega letališča uporabljati video nadzorne sisteme 
in voditi evidenco obiskovalcev na nadzorovanem delu letališča. Za namen 
snemanja z video nadzornim sistemom in spremljanja dogajanja v živo mora 
upravljavec voditi evidenco podatkov, ki opredeli namen videonadzora, način 
izvajanja videonadzora, rok hrambe podatkov, obliko vodenja evidence, sistem 
dostopa do posnetkov, podatek o tem, kje se video posnetki hranijo. V sistemu 
dostopa do posnetkov mora upravljavec javnega letališča opredeliti odgovorne in 
pooblaščene osebe za izvajanje videonadzora ter vodenje evidenc, pooblaščene 
osebe za dostop in gledanje »žive slike« ter pregledovanje arhiva, vodenje 
revizijske sledi itd. Določeni so osebni podatki, ki se jih lahko v ta namen obdeluje 
in določen je rok hrambe. Določeni so osebni podatki, ki se jih lahko za vstopa 
obiskovalcev na nadzorovani del letališča upravljavec obdeluje. Za namen 
obdelave vstopa obiskovalcev na nadzorovani del letališča mora upravljavec voditi 
evidenco podatkov, ime in priimek in naslov obiskovalca, vrsto in številko 
osebnega dokumenta, namen oz. razlog vstopa na nadzorovani del letališča, 
opredeliti, rok hrambe podatkov, obliko vodenja evidence (fizična ali elektronska), 
sistem dostopa do podatkov. V sistemu dostopa do podatkov mora upravljavec 
javnega letališča opredeliti odgovorne in pooblaščene osebe za vodenje evidenc, 
pooblaščene osebe za dostop do podatkov, zagotavljanje revizijske sledi itd. 

MP 166 Sedmi odstavek 166. člena predloga zakona določa blanketno podlago za 
obdelave osebnih podatkov, ki pa niso opredeljene z zakonom. Ta določba 
ni ustrezna in ne dosega standarda, ki ga postavljajo drugi odstavek 38. 
člena Ustave, 9. člen ZVOP-1 oziroma 6. člen Splošne uredbe. Predlagamo, 
da se odstavek bodisi črta ali pa opredeli obdelave osebnih podatkov, ki jih 
sme za namen varovanja opraviti upravljavec javnega letališča. 

Pripomba se upošteva. Materialna določba, ki se nanaša na videonadzor je 
dopolnjena. 

Fraport 166/5 1. Peti odstavek člena določa, da: »Če agencija ugotovi, da varovanje iz 
tega člena ni zagotovljeno v skladu s predpisi Evropske unije, tem zakonom 
in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter drugimi predpisi in pravnimi akti, 
ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji na področju civilnega 
letalstva, minister, pristojen za notranje zadeve, odredi policijsko varovanje 
do odprave pomanjkljivosti v skladu s tem zakonom. Sistemsko gledano je 
tovrstna rešitev v tem trenutku neizvedljiva, saj policija trenutno nima 
zahtevanih kadrov in letalsko opredeljene usposobljenosti, ki jo zahtevajo 
EU predpisi in jih nadzorujejo inšpekcije Evropske komisije za področje 
varovanja.  
2. Prav tako peti odstavek določa, da : »S tem nastali stroški bremenijo 
upravljavca javnega letališča.« Z vidika pravne varnosti in pravil civilne 
odgovornosti, je potrebno ta stavek dopolniti tako, da nastali stroški 
bremenijo upravljalca letališča, v kolikor je odgovoren za nastalo situacijo. 
Dejstvo namreč je, da so v varovanje letališča vpleteni tudi drugi subjekti in 
če oni povzročijo to situacijo, morajo oni nositi stroške. 

Pripomba se deloma sprejme. Določba se dopolni na način, da se doda še druge 
subjekte, ki so po tem zakonu lahko nosilci obveznosti varovanja.  
 



predlog Zakona o letalstvu – pripombe in odzivi 

209 

 

MNZ (2) 
ODZIV 
14.12.2021 

166/5 prosimo za dodatno obrazložitev zapisa člena oziroma predlagamo 
usklajevalni sestanek v zvezi s predmetnim členom. 

Posamezne vrste pregledov se v določbi ne navaja, ker so določeni v uredba EU 
300/2008 in 2015/1998.  
Glede posebnih varnostnih pregledov/ukrepov, ki jih izvaja policija, je bilo mišljeno, 
ko varnostno osebje najde prepovedan predmet, ga preda policiji (bomba, orožje). 

Fraport 166/6 Predlagamo, da se šesti odstavek tega člena dopolni: »10. kot skrajni ukrep 
uporabiti orožje, če drugače ne more preprečiti neposrednega ogrožanja 
življenja ljudi in nezakonitega vmešavanja v civilno letalstvo.« 

Pripomba se ne upošteva. Upravljavec določi stopnjevanje ukrepov v internih 
navodilih, in ob tem upošteva veljavne predpise.  
 

MNZ 166/6 Predlagamo, da se v šestem odstavku 
točke od 1 do 8 uskladijo z določbami 
trenutno veljavnega ZZasV-1 in sicer s 
členi od 46. do 53. 

Določba je v tem delu v neskladju 
z veljavnimi določbami ZZasV-1, 
ki ureja ukrepe varnostnega 
osebja.  
 

Se upošteva. Besedilo se spremeni, da se sledi ZZasV-1 v obsegu, kolikor je 
smiselno. 

MNZ (2) 
ODZIV 
14.12.2021 

166/6 Kot smo navedli že v medresorskem usklajevanju, predvidevamo, da je 
vsebina šestega odstavka 166. člena v neskladju z veljavnimi določbami 
Zakona o zasebnem varovanju (ZZasV-1), ki ureja ukrepe varnostnega 
osebja. Predvidevamo namreč, da je predlagatelj izhajal iz določb Zakona o 
zasebnem varovanju (ZZasV, Ur. List RS, št. 126/03), kateremu veljavnost 
je potekla leta 2011. Glede na navedeno ponovno predlagamo, da se v 
šestem odstavku 166. člena točke od 1 do 8 uskladijo z določbami trenutno 
veljavnega ZZasV-1, in sicer s členi od 46. do 53. 
 
V šestem odstavku 166. člena je uporabljena besedna zveza ukrepi 
varovanja, nato pa so naštete aktivnosti, ki jih mora upravljavec javnega 
letališča izvajati. Te aktivnosti se v skladu z določbami ZZasV-1 imenujejo 
ukrepi varnostnika, medtem ko se pod termin "ukrepi varovanja" smatra 
uvedbo določenih vrst varovanja, ki so opredeljeni v 5. členu ZZasV-1, kot 
je npr. tehnični varovanje, fizično varovanje. 

Se upošteva. Besedilo se spremeni, da se sledi ZZasV-1 v obsegu, kolikor je 
smiselno. 

Fraport 166/7 Predlagamo, da se 7. odstavek dodatno opredeli ob upoštevanju 
zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov, kot npr.: »Upravljalec 
javnega letališča ima iz razloga zagotavljanja varnosti na letališču in zaradi 
varnostne izpostavljenosti zračnega prometa, pravico izvajati tudi druge 
ukrepe varovanja in dejanja, ki vključujejo tudi zbiranje, obdelavo in hrambo 
osebnih podatkov. Navedeni ukrepi morajo biti potrebni zaradi 
zagotavljanja varnosti zračnega prometa in preprečevanja in obvladovanja 
dejanj nezakonitega vmešavanja. Tovrstni ukrepi so sestavni del programa 
varovanja javnega letališča iz 160. člena tega zakona. Upravljalec javnega 
letališča mora pred uvedbo drugih ukrepov varovanja in dejanj iz tega 
odstavka obvestiti ministrstvo.« 

Predlagana določba je nesprejemljiva in bi bila  v nasprotju z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov, predvsem pa  Uredbo (EU) 2016/679 (GDPR). Poseg v osebne 
podatke mora biti vnaprej opredeljen, obenem mora biti v zakonu določeno katere 
osebne podatke se bo zbiralo, za kateri namen, koliko časa se jih bo hranilo. 
Zbiranje in obdelava osebnih podatkov mora biti sorazmerna glede na namen, ki 
ga želimo doseči.   
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Informacijski 
pooblaščene
c 

167 IP ugotavlja, da predlog ZLet v 167. 
členu: 
- ne določa, katere biometrične 
osebne podatke obdeluje Javna 
agencija za civilno letalstvo Republike 
Slovenije (za namen izdaje dovoljenja 
za gibanje in zadrževanje na 
varovanih delih javnega letališča, kjer 
je gibanje omejeno). Navedeno ni 
skladno z Ustavo RS in Splošno 
uredbo, saj mora biti nabor 
biometričnih osebnih podatkov 
zakonsko opredeljen, gre namreč 
lahko za najrazličnejše vrste 
biometričnih osebnih podatkov. 
- Ne določa dovolj ozko in jasno 
namena obdelave osebnih podatkov iz 
3., 9. in 10. odstavka 167. člena. 
- Ne določa konkretno kdo je 
upravljavec osebnih podatkov iz 3., 9. 
in 10. odstavka 167. člena. 
- Ne določa konkretno roka hrambe 
osebnih podatkov iz 3., 9. in 10. 
odstavka 167. člena. 
- Predlagatelj ni izkazal, zakaj bi bilo 
potrebno, učinkovito in sorazmerno 
zbiranje podatkov o vseh izrečenih 
disciplinskih sankcijah ali disciplinskih 
postopkih pri preteklih delodajalcih 
prosilca v zadnjih 5 letih (kot izhaja iz 
določbe 6. točke 3. odstavka 167. 
člena predloga ZLet). 

Po ustaljeni ustavnosodni presoji 
je poseg v informacijsko 
zasebnost dopusten le, če je v 
zakonu določno opredeljeno, 
kateri podatki se smejo zbirati in 
obdelovati in kaj je namen 
obdelave. Kot se je v zvezi s 
presojo skladnosti Zakona o 
letalstvu že izreklo Ustavno 
sodišče RS v odločbi št. U-I-
411/06-21 z dne 19. 6. 2008 v 
primerljivi zadevi, mora zakon 
določiti vse osebne podatke, ki jih 
bo upravljavec zbiral in drugače 
obdeloval. Če zakon ne določi 
vseh osebnih podatkov, ki jih bo 
upravljavec osebnih podatkov 
lahko zbiral, vpogledoval, 
shranjeval ali drugače obdeloval, 
in je obseg zbranih osebnih 
podatkov odvisen od 
vsakokratnih potreb upravljavca 
osebnih podatkov, potem poseg v 
zasebnost za posameznika ni 
predvidljiv. Posameznik ne more 
oceniti, v kolikšen del njegove 
informacijske zasebnosti bo 
poseženo. Zato IP predlaga, da 
predlagatelj 167. člen predloga 
ZLet ustrezno dopolni. 

Osebni podatki, ki se bodo obdelovali v okviru varnostnega preverjanja se ne bodo 
zbirali v posebni evidenci, ampak bo varnostno preverjanje za vsakega 
posameznika potekalo v okviru upravnega postopka.   

Fraport 167 Že v veljavnem zakonu se je uporabljal izraz varnostna identifikacijska 
priponka, ki je z vidika slovenskega jezika neprimeren. Predlagamo 
uporabo izraza varnostna identifikacijska kartica.  
 

Predlog se ne sprejema in se jemlje na znanje, da se ob spremembi predpisov EU 
uporabi ustreznejši izraz, morebiti bi bil bolj ustrezen izraz identifikacijska 
izkaznica (identification card), tako kot je uporabljeno pri osebni izkaznici (identity 
card)  
Izraz identifikacijska priponka je uporabljeni izraz iz predpisov EU 300/2008, 
1998/2015. 
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MP 167/13 V zvezi s kategorijo storilca prekrška iz trinajstega odstavka predlagamo, da 
se ta namesto »fizična oseba« glasi »posameznik«. Ob tem ocenjujemo, da 
gre za prekrške, ki so izrazito osebne narave, zato je ustrezno, da za 
prekršek odgovarjajo praviloma »odgovorne osebe« kot navadni 
posamezniki. 

Prekrški so opredeljeni za posameznike.   

MP 167 V tretjem odstavku 167. člena predloga zakona je predvideno preverjanje 
preteklosti. Predlagamo uporabo izraza »ocena primernosti«, ki se uporablja 
v šestem odstavku istega člena. 
V 3. točki tretjega odstavka 167. člena predloga zakona je predvideno 
pridobivanje potrdil iz Kazenske evidence, ki jo upravlja Ministrstvo za 
pravosodje, v četrtem odstavku pa je predvideno, da agencija podatke 
pridobi po uradni dolžnosti. Predlagamo, da se določi pravno podlago za 
neposreden elektronski dostop do teh podatkov kot to omogoča šesti 
odstavek 250.a člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (v 
nadaljevanju: ZIKS-1). 
V šestem odstavku 167. člena predloga zakona je v prvem stavku izpadla 
beseda »zahteve« (se na podlagi zahteve agencije opravi varnostno 
preverjanje …). Dodatno menimo, da zadošča, če varnostno preverjanje za 
pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov stopnje ZAUPNO opravi 
en organ, ne pa oba. 
Dodatno predlagamo še, da se določi rok hrambe podatkov. Skladno s 
5(1)(c) členom Splošne uredbe je treba obdelovati izvajati tako, da so podatki 
omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo, kar med 
drugim pomeni, da se z obdelavami preneha, ko prenehajo nameni. Če ni 
posebnih razlogov za hrambo podatkov iz tretjega odstavka 167. člena 
predloga zakona, jih je treba po preverjanju uničiti. Če so podatki potrebni 
tudi po preverjanju, pa je treba to potrebo (namen) opredeliti v zakonu. 

Pripomba se ne upošteva. 
Izraz preverjanje preteklosti ter hramba podatkov sta določena v izvedbeni Uredbi 
Komisije (EU) 300/200 z dne 11.3.2008 in v Izvedbeni Uredbi  Komisije (EU) 
2015/1998 z dne 5. 11. 2015 ter v njunih izvedbenih aktih (izvedbenih sklepih 
Komisije). 
Menimo, da dodatno varnostno preverjanje morata opraviti oba pristojna organa 
glede na svoje pristojnosti, ki opravita varnostno preverjanje v skladu s tem 
členom. 
 
Ni smiselno, da se uvaja neposredni dostop, če je treba opraviti celovito varnostno 
preverjanje, ki ni dostopno samo v kazenskih evidencah. 
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KZPS 167 in 168 K 167. in 168. členu: 
KZPS, d. o. o. ponovno (enako kot že v pripombah k osnutku novega Zakona 
o letalstvu z dne 29. 8. 2019) podaja pripombe glede nesorazmernega 
obsega kaznivih dejanj, določenih za presojo ustreznosti posameznika po 
ZLet v zvezi z izdajo dovoljenja za gibanje in zadrževanje na javnih letališčih 
in v objektih izvajalca storitev ATM/ANS, kot navedeno v nadaljevanju. 
Dodatno pa opozarja, da so njegove pripombe podkrepljene tudi z mnenjem 
Informacijskega pooblaščenca z dne 16. 9. 2019, ki je bilo pridobljeno 
naknadno in posredovano tudi vašemu ministrstvu (mnenje IP prilagamo tudi 
predmetnim pripombam). 
 
Ponovno predlagamo, da se obseg kaznivih dejanj v 3. in 4. točki tretjega 
odstavka, 3. in 4. točki devetega odstavka ter 11. in 12. točki desetega 
odstavka 167. člena, kot tudi 5. in 6. točki prvega odstavka 168. člena omeji 
le na tista kazniva dejanja, ki lahko po razumni oceni pomenijo oviro za 
pozitivno oceno ustreznosti posameznika za gibanje v varovanih območjih 
(in sicer na podoben način, kot je v navedenih določbah omejen obseg 
prekrškov). Zgoraj navedene določbe namreč dopuščajo obdelavo podatkov 
o vseh tistih naklepnih kaznivih dejanjih, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, 
za katera je bil prosilec za izdajo dovoljenja za gibanje in zadrževanje na 
javnih letališčih in v objektih izvajalca storitev ATM/ANS pravnomočno 
obsojen oziroma zaradi katerih se zoper njega vodi kazenski postopek, tako 
npr. tudi o kaznivih dejanjih, ki sploh niso v neposredni povezavi z vidiki 
varnostnega preverjanja posameznikove preteklosti (kot je npr. kaznivo 
dejanje neplačevanja preživnine, šikaniranja na delovnem mestu, oderuštva 
itd.). Zaradi navedenega menimo, da je obseg obdelave opisanih osebnih 
podatkov nedvomno preširok oziroma nesorazmeren, kot tak pa predstavlja 
prekomeren poseg v ustavno varovano pravico do informacijske zasebnosti. 
 
Ustreznost oziroma ustavnost obsega obdelave podatkov za namen izdaje 
dovoljenja za gibanje (po ZLet) je Ustavno sodišče RS enkrat že presojalo. 
V odločbi št. U-I-411/06-21 z dne 19. 6. 2008 je odločilo, da je obseg 
obdelave podatkov o vseh prekrških in vseh kazenskih postopkih v zvezi z 
izdajo dovoljenja za gibanje in zadrževanje na javnih letališčih in objektih 
navigacijskih služb zračnega prometa nesorazmeren, določbe ZLet, ki 
dopuščajo tak obseg obdelave, pa so zato v neskladju z Ustavo RS. Ustavno 
sodišče je v zgoraj navedeni odločbi zapisalo, da bi zakonodajalec cilj, ki ga 
je zasledoval v predmetnih določbah, lahko dosegel z blažjim posegom v 
informacijsko zasebnost, tako da bi predvidel obdelavo podatkov le za del 
prekrškov in kaznivih dejanj, in sicer tistih, ki lahko po razumni oceni 
pomenijo oviro za pozitivno oceno ustreznosti posameznika za vstop v 
varovana območja po ZLet. Zakonodajalec je zaradi ugotovljenega neskladja 
z Ustavo RS kasneje sprejel novelo ZLet-B (Ur. l. RS, št. 33/09), v kateri je 

Pripomba se ne upošteva. Standardi varovanja so določeni v Izvedbeni Uredbi 
Komisije (EU) 300/2008 z dne 11.3.2008 in v Izvedbeni Uredbi  Komisije (EU) 
2015/1998 z dne 5. 11. 2015 ter v njunih izvedbenih aktih (izvedbenih sklepih 
Komisije). 
Ustavno sodišče je o navedeni zadevi že enkrat presojalo in ugotovilo, da namen 
obdelave osebnih podatkov posameznika zasleduje točno določen cilj, za 
doseganje varnosti zračnega prometa v zvezi s preverjanjem primernosti 
posameznikov. Nujno je, da na varovana območja vstopajo le osebe, za katere se 
oceni, da so zaupanja vredne.  
Iz tega razloga predpis predvideva obdelavo podatkov le za del prekrškov, in sicer 
tistih, ki lahko pomenijo oviro za pozitivno oceno ustreznosti posameznika za 
vstop v varovana območja. Nedvomno so to prekrški, ki se nanašajo na varnost 
civilnega letalstva, pa tudi drugi prekrški, ki kažejo na nespoštovanje tistih pravil, ki 
so bistvenega pomena za zagotavljanje varnosti zračnega prometa (npr. prekrški, 
storjeni pod vplivom alkohola, drog ipd.) 
Finančni položaj posameznika je nedvomno takšna okoliščina, ki lahko vpliva na 
presojo, ali je posameznik primeren za vstop v varnostna območja omejenega 
gibanja brez spremstva. Podatki o finančnem položaju lahko namreč kažejo na 
dejstvo, da je posameznik prezadolžen in posledično veliko bolj ranljiv za 
morebitna izsiljevanja, podkupovanja ipd. kar posledično lahko pomeni varnostno 
tveganje. 
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skladno z odločbo Ustavnega sodišče omejil obseg prekrškov in kaznivih 
dejanj, relevantnih za presojo ustreznosti posameznika za gibanje v 
varovanih območjih, vendar pa je obseg kaznivih dejanj po našem mnenju v 
veljavnem zakonu in predlogu novega ZLet (ki v tem delu povzema veljavno 
ureditev) še vedno preširok oziroma nesorazmeren. Medtem ko se je 
zakonodajalec pri prekrških omejil le na letalske prekrške s področja 
varovanja, prekrške s področja varstva javnega reda in miru, ki se nanašajo 
na nasilno in drzno vedenje ter uporabo nevarnih predmetov in na prekrške 
s področja proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, je namreč kot 
kazniva dejanja, relevantna za presojo ustreznosti posameznika za gibanje 
v varovanih območjih, določil kar vsa naklepna kazniva dejanja, ki se 
preganjajo po uradni dolžnosti. Menimo, da je tako določen obseg kaznivih 
dejanj še vedno preširok oziroma nesorazmeren, saj še vedno dopušča 
obdelavo podatkov o tistih kaznivih dejanjih, ki bi lahko le v hipotetičnih 
primerih prišla v poštev pri oceni ustreznosti posameznika po ZLet. V 
kategorijo naklepnih kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, je 
tako npr. vključeno tudi kaznivo dejanje kršitve volilne pravice, ki ga Ustavno 
sodišče RS v zgoraj omenjeni odločbi izrecno navaja kot neustrezno oziroma 
irelevantno pri oceni ustreznosti prosilca za izdajo dovoljenja za gibanje in 
zadrževanje na javnih letališčih in objektih navigacijskih služb zračnega 
prometa, nedvomno pa je na tak način zaobjetih kaznivih dejanj še veliko 
več. Vsled navedenega predlagamo, da se obseg kaznivih dejanj, 
relevantnih za presojo ustreznosti posameznika po ZLet v zvezi z izdajo 
dovoljenja za gibanje in zadrževanje na javnih letališčih in objektih 
navigacijskih služb zračnega prometa bolj omeji, podobno kot to velja za 
prekrške. 
 
Ob vsem navedenem velja omeniti tudi, da nesorazmeren obseg kaznivih 
dejanj, ki se presojajo pri izdaji dovoljenja za gibanje in zadrževanje na javnih 
letališčih in objektih navigacijskih služb zračnega prometa, ne pomeni le 
prekomeren poseg v informacijsko zasebnost, pač pa tudi v ustavno pravico 
svobode dela. Ne gre namreč spregledati, da je za številne delavce v letalski 
dejavnosti dovoljenje za gibanje v varovanih območjih brez spremstva pogoj 
za opravljanje njihovih delovnih nalog in dela, zato lahko upoštevanje prav 
vsakega naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 
za katerega je obdolžen ali obsojen prosilec, prekomerno posega v njegovo 
pravico do svobode dela, če se obseg kaznivih dejanj, relevantnih za presojo 
prosilčeve ustreznosti, ne omeji zgolj na tista kazniva dejanja, ki lahko po 
razumni oceni realno pomenijo oviro za pozitivno oceno ustreznosti 
posameznika za gibanje v varovanih območjih po ZLet. Tako npr. agencija 
zavrne vlogo za izdajo dovoljenja za gibanje prosilcu že, če je le-ta zgolj 
obtožen in sploh ne nujno obsojen kaznivega dejanja šikaniranja na 
delovnem mestu ali neplačevanja preživnine, kar pa objektivno in razumno 
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sploh ni v neposredni povezavi s presojo posameznikove ustreznosti za 
vstop v varovanja območja, zato je tak ukrep vsekakor nesorazmeren. 
 
Kot že uvodoma nakazano pri pripombah k predmetnemu členu, je zgoraj 
navedene pripombe KZPS, d.o.o. podprl tudi Informacijski pooblaščenec, ki 
je v priloženem mnenju navedel, da »IP ob pregledu osnutka novega zakona 
ugotavlja, da predlagatelj ni utemeljil oz. obrazložil, zakaj je potrebno pri 
oceni ustreznosti posameznika za vstop v varnostna območja omejenega 
gibanja brez spremstva obdelati podatke o vseh kaznivih dejanjih, ki se 
preganjajo po uradni dolžnosti, in ne le o določenem naboru kaznivih dejanj 
(op.: enako velja tudi za predlog novega ZLet). Ob tem je Ustavno sodišče v 
zgoraj omenjeni sodbi podalo jasno stališče glede sorazmernosti, ki mu je 
treba slediti, zato menimo, da bi moral predlagatelj upoštevati ustavno-sodno 
prakso in ponovno pretehtati nujnost, primernost in sorazmernost nabora 
osebnih podatkov, ki ga je potrebno obdelati za te namene«. 
 
+ glej prilogo – 59 KZPS Mnenje IP 

SVZ 167/2 »predlagatelj« - To je okrajšava, ki se določi za besedilo celotnega zakona; 
predvidevamo, da pa se v preostalih poglavjih ne uporablja? 

Pripomba se sprejme, krajšava se ukine, ker je ta izraz tudi na drugih mestih 
zakona, besedilo se v tem členu prilagodi. 

MJU 168/2 V zvezi z navedeno določbo predlagamo ustrezno spremembo besedila na 
način, da se o zavrnitvi izdaje dovoljenja, odvzemu ali začasnem zadržanju 
le-tega, izda odločba. Sestavni del odločbe je tudi njena obrazložitev. 
Upoštevajoč predlagano spremembo, v zakonsko določbo ne bo treba 
navajati, s čim mora organ seznaniti stranko pri izdaji konkretnega 
upravnega akta. 

Predlog MJU glede izrecne določbe o izdaji odločbe se sprejme. Ker pa se v 
izreku take določbe glede na materijo urejanja lahko glede na pravila ZUP 
pričakuje navedbo podatkov, ki niso v duhu določb tega zakona glede izdaje 
dovoljenja za gibanje, je nujno, da zakon poda okoliščino, kot je prikrivanje vira 
podatkov, ki so bistveni za zavrnitev, odvzem ali zadržanje dovoljenja za gibanje, 
vztrajamo pri ohranitvi takega dela določbe. Odstavki v členu se reorganizirajo. 

MORS 169 (1) Na javnem letališču smejo imeti in 
nositi orožje ter prepovedane predmete 
le uslužbenci policije in pooblaščene 
uradne osebe carinskega organa, 
pooblaščene osebe Slovenske 
varnostno-obveščevalne agencije in 
obveščevalno-varnostne službe 
ministrstva, pristojnega za obrambo, 
pripadniki Slovenske vojske, kadar 
opravljajo naloge varovanja skladno 
z zakonom, ki ureja obrambo ter 
varnostno osebje upravljavca javnega 
letališča. 

Ponavljamo predlog MO - z 
navedenim se omogoča vojaški 
policiji in drugim pripadnikom 
Slovenske vojske opravljanje 
predpisanih varnostnih nalog npr. 
varovanje letal, ki so vpisana v 
register vojaških zrakoplovov, 
hangariranih pa na javnem 
letališču, ali varovanje vojaških 
oseb oziroma delegacij… 

Pripomba se sprejema, doda se besedilo pripadniki Slovenske vojske, kadar 
opravljajo naloge varovanja skladno z zakonom, ki ureja obrambo. 
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Fraport 169 Predlagamo dopolnitev člena saj v dejanskem obratovanju letališča prihaja 
do situacij, ko v izrednih situacijah in v skladu z izdanimi odločbami ARSO, 
letališki nadzornik površin lahko izvede odstrel ptic in divjadi na letališču. 
Predlagamo, da se na koncu stavka doda se sledeče: 
»in letališki nadzornik površin v času izvajanja nalog zakonitega odstrela 
ptic in/ali divjadi .« 
 

Predlog se zavrne. Pravo EU določa izjeme glede nošenja orožja in prepovedanih 
predmetov. Taka okoliščina je mogoča v skladu z zahtevami EU 2015/1998. 

MP 169 V zvezi s prekrškom iz četrtega odstavka menimo, da bi bilo ustrezneje 
določiti prvi odstavek 169. člena predloga zakona ter določiti, da je 
prepovedana nošnja orožja ali nevarnih predmetov, razen, če gre za 
kategorije, ki so sicer naštete v prvem odstavku 169. člena predloga zakona, 
kategorijo storilca prekrška »fizična oseba« pa nadomestiti s kategorijo 
storilca prekrška »posameznik«. 
V zvezi s prekrškom iz petega odstavka pa predlagamo, da se črta iz 
besedila predloga zakona, saj bodo prekrški za kršitev uredbe vlade, sprejete 
na podlagi drugega odstavka 169. člena predloga zakona, določeni v 
predmetni uredbi, predlagani prekršek glede kršitve programa varovanja 
zaradi nošenja orožja pa po vsej verjetnosti pomeni podvajanje s prekrški, ki 
so določeni v drugih varstvenih določbah. 

Prekršek za kršitev določbe 169. člena ni več določen. 

MP 170 Nejasno je, zakaj je minister za pravosodje sopristojen za izdajo pravilnika, 
ki bo urejal pogoje za nošenje in uporabo orožja in streliva v zračnem 
prevozu ter način predaje, prevoza in vračanja orožja in streliva v zračnem 
prevozu, zato v tem delu prosimo za dodatna pojasnila. 

Predlog se zavrne.  
Na letališču se pogosto pojavljajo tudi pravosodni policisti – njihove pristojnosti 
ureja predpis, ki ga izda minister, pristojen za pravosodje. Iz tega razloga se doda 
soglasje tega resorja. 
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AERO 4M 170/2 (2) Častnik za varovanje med letom, 
pooblaščena oseba ministrstva, 
pristojnega za notranje zadeve 
ali ministrstva, pristojnega za 
pravosodje, lahko z namenom 
opravljanja uradnih nalog, vnesejo v 
potniško kabino zrakoplova orožje ter 
strelivo. 
 
Predlagamo razširitev tega odstavka, 
tako da lahko pooblaščene osebe z 
vseh ministrstev, ne samo določenih, 
nosijo orožje z namenom opravljanja 
uradnih nalog. Poleg tega predlagamo 
širitev nabora pooblaščenih oseb tudi 
za primere, ko so na zrakoplovu 
pomembne osebe iz družbenega, 
športnega, umetniškega življenja , ki 
jih spremlja pooblaščena oseba 
(varnostnik) ki nosi orožje ter strelivo.  

Kako naj slovenski prevoznik na 
tujih letališčih zagotovi , da bo 
orožje, ki ga potnik odda pred 
letom, predano pooblaščeni 
uradni osebi ministrstva ? 
 

Se zavrne. Te določbe se že sedaj izvajajo v skladu s Pravilnikom o načinu oddaje 
in vrnitve orožja in streliva v javnem prevozu v zračnem prometu. Prav tako Zakon 
o orožju določa, da je pri prehodu preko meje treba orožje prijaviti. 
Nošenje in predaja orožja so določeni v ICAO dokumentih. Prepovedan je vnos 
orožja in streliva v kabino. 
Vsaka država ima določena pravila pri potovanju potnikov v zračnem prevozu in 
prenosu orožja. 
 

AERO 4M 170/4 (4) Minister, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za notranje in ministrom, 
pristojnim za pravosodje, izda predpis, 
s katerim podrobneje določi pogoje za 
nošenje in uporabo orožja in streliva v 
zračnem prevozu ter način predaje, 
prevoza in vračanja orožja in streliva v 
zračnem prevozu. 

Izziv se pojavi pri letih, ki jih 
slovenski prevoznik opravlja v 
tujini. 
 
Kaj pa tuji prevozniki ki opravljajo 
redni prevoz v in iz Slovenije, ali 
tudi potrebujejo soglasje ministra 
? 
 
Predlagamo, da se ta člen bolje 
opredeli na način da se nanaša le 
na « air marshal » in ne na 
prevoz orožja kot « prtljage ». 
 

Ta zakon poda splošno določbo: (5) Zunaj ozemlja Republike Slovenije veljajo 
določbe tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, za zrakoplov, vpisan 
v register zrakoplovov, in za zrakoplov, ki ga uporablja operator s sedežem v 
Republiki Sloveniji, v obsegu, kolikor niso v nasprotju s predpisi države, v kateri se 
zrakoplov v tistem trenutku nahaja.  
To je univerzalna določba, običajna v vseh zakonih držav in podaja jasen obseg 
pravil.  
Za tuje prevoznike velja enak princip.  
Zadnja pripomba se ne upošteva. 
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Fizična 
oseba 1 

171 1. Obrazložitev sicer korektno navaja Prilogo 9, vendar je pogrešan 
dokument ECAC Doc 30 (Olajšave). Poleg navedenega bi veljalo v ta 
kontekst postaviti tudi ureditev iz šengenskega zakonika. 
2. Kako je v RS rešeno vprašanje pomoči žrtvam letalskih nesreč in njihovim 
družinam (Glejte Uredbo EU 996/2010 in ICAO Doc 9973)? To je tudi 
vprašanje zagotavljanja proračunskih sredstev. 
3. Področje bi veljalo urediti bolj podrobno in določno, saj je na tem področju 
veliko vprašanj (deportiranci, osebe z omejeno mobilnostjo itd.). 
 

Pripomba se ne sprejme. Nacionalni program za olajšave v zračnem prevozu bo 
podal vse podrobnejše (in potrebne) ukrepe. Nadaljnje podazakonsko urejanje bo 
mogoče tudi s pravno podlago za prenos mendarodnih standardov v nacionalni 
pravni red.  

Fizična 
oseba 1 

173 1. 
a) Vprašanje je, če je en člen dovolj za uveljavitev Priloge 13 k 

Čikaški konvenciji in z njo povezanimi akti. Poleg navedenega gre 
za naloge, ki lahko zahtevajo enormna proračunska finančna 
sredstva. Gre torej tudi za vprašanje proračuna RS. 

b) Kako se bo na podlagi takih določb izvajal ICAO/IMO IAMSAR 
priročnik? 

2. Peti odstavek: Nemogoče. Potrebno: Izda predpis v skladu s Prilogo 12 k 
Čikaški konvenciji in z njo povezanim dokumentom. Lahko se pa naložijo 
naloge sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
 

Pripombe se zavrne. Sistem izvajanja službe iskanja in reševanje je vzpostavljen 
in deluje (Uredba o izvajanju službe iskanja in reševanja zrakoplova (Uradni list 
RS, št. 17/19). Pooblastilna določba je zadostna. Reference na sistem varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami se briše.   

MORS 173 Menimo, da bi se ta člen moral nanašati na vse zrakoplove (zrakoplov, tuji 
zrakoplov, državni zrakoplov, tuji državni zrakoplov), zato je treba besedo 
»zrakoplov« ustrezno popraviti oziroma prilagoditi. 
Preveriti in ustrezno popraviti del besedila, ki se nanaša na pojem 
»zrakoplov«. Namreč, pojem »zrakoplov« se v obrazložitvah predloga 
Zakona o letalstvu opredeljuje kot »civilni zrakoplov«, zato je treba besedilo 
173. člena ponovno pregledati in ustrezno popraviti tam, kjer se določbe 
nanašajo na »zrakoplov« (npr. četrti odstavek 173. člena). Najverjetneje ni 
mišljeno, da se ta člen nanaša zgolj na civilne zrakoplove, temveč tudi na 
državne zrakoplove, tako slovenske, kot tuje. 

Predlog se zavrne.  
MZI smatra, da ne gre enačiti iskanje in reševanje civilnega zrakoplova z vojaškim 
glede na specifike zaradi obveznosti implementacije Priloge 12. Tako je tudi bilo 
stališče MO ob pripravi Uredbe o izvajanju službe iskanja in reševanja zrakoplova 
(Uradni list RS, št. 17/19), ko je MO zahtevalo izrecno izločitev vojaških 
zrakoplovov – glej določbo 1(3). člena: (3) Ta uredba se ne uporablja za vojaške in 
brezpilotne zrakoplove. 

SVZ 173/1 Ne pa tudi predpisi EU? Pravo EU ne ureja te materije.  
MORS 173/1 Področje iskanja in reševanja je treba urediti tudi za vojaške oziroma 

državne zrakoplove, ki niso nujno urejeni s predpisi na področju civilnega 
letalstva (npr. letenje po pravilih za operativni zračni promet ni urejeno s 
predpisi na področju civilnega letalstva). Zaradi navedenega predlagamo 
črtanje besede »civilnega«. 

Pripomba se ne sprejme (opomba: v postopku obravnave predloga tega zakona 
MO ohranja urejanje Preiskave letalskih nesreč in resnih incidentov vojaških 
zrakoplovov v tretjem delu predloga. Pripomba verjetno v trenutni fazi ni več 
relevantna). 

MORS 173/3 črtati »potrebno« 
namesto tega dodati »treba« 
Pri iskanju in reševanju zrakoplovov sodeluje več deležnikov. Ali bi morda 
dodali še »ministrstvo za notranje zadeve« v smislu, nadpomenke za 
»preiskovalne organe«? 

Pripomba ni jasna, MNZ je naveden v 173/2. 
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MORS 173/nova 
peta točka 

(5) Agencija usklajuje akcije iskanja 
in reševanja za civilno letalstvo. 

V drugem odstavku 135. člena 
veljavnega Zlet je ta določba 
izrecno navedena in je z vidika 
potrebe po usklajevanju akcij 
iskanja in reševanja zrakoplovov 
nujna. 
 
Morebiti to urediti tudi v poglavju, 
ki ureja pooblastila in naloge 
agencije. 

Pripomba se ne sprejme. V postopku priprave Uredbe o izvajanju službe iskanja in 
reševanja zrakoplova (Uradni list RS, št. 17/19), se je ugotovilo, da je 
zakonodajalec z določbo v veljavnem zakonu nepravilno uporabil izraz, s katerim 
se prenesel v pravni red standard ICAO, ki nalaga obveznost izvajanja upravljanja 
službe iskanja in reševanja. Uredba je ustrezno uredila prenos standarda ICAO v 
slovenski pravni red. Namreč, agencija ni operativna enota, ki bi lahko izvajala 
naloge centra za koordinacijo (RCC). 

MORS 173/5 (predlog besedila) 
 
Vlada izda predpis, s katerim 
podrobneje določi izvajanje služb 
iskanja in reševanja.  

Zakonodaja s področja varstva 
pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ne ureja iskanja in 
reševanja zrakoplovov, je pa 
ministrstvo, pristojno za varstvo 
pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, po veljavnih predpisih 
v iskanje in reševanje lahko 
vključeno. 

Pripomba se upošteva v obsegu, kolikor je treba, saj del sistema varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami predvideva tudi potrebo urejanja določenega 
obsega letalskih nesreč. Pooblastilna določba se ustrezno spremeni.  

MP 173/9 Glede devetega odstavka 173. člena predloga zakona menimo, da v 
predmetni določbi ni ustrezno določena kategorija storilca »vodja 
zrakoplova«, zato predlagamo, da se predmetna kategorija, če je to res 
nujno, določi v osmem odstavku 173. člena predloga zakona – vodja 
zrakoplova je namreč z vidika kategorij storilcev prekrškov v večini 
primerov »odgovorna oseba« – glejte 15. člen ZP-1. 

Pripomba je upoštevana. Nov sistem prekrškovnih določb vključuje tudi 
odgovornost odgovornih oseb. 

SVZ 174/4 »funkcijsko neodvisna« - Kaj to pomeni? 
Verjetno neodvisna od agencije in ostalih organov in subjektov… 

S pripombo se strinjamo, določba je preozka, gre pa po vsebini za ponovitev 
zahteve iz drugega odstavka 4. člena uredbe EU 996/2010. Pojasnjujemo, da  
Uredba 996/2010, ki implementira zahteve iz Priloge 13 k Čikaški konvenciji, 
določa bolj podrobne zahteve glede neodvisnosti preiskovalnega organa od 
državnih letalskih organov. 
 
Člen se dopolni: …Ta organizacijska enota mora biti funkcijsko neodvisna  zlasti 
od organov letalstva, ki so pristojni za plovnost, registracijo, letenje, vzdrževanje, 
izdajo licenc, izvajanje storitev ATM/ANS ali obratovanje aerodroma, in na splošno 
od vsake druge stranke ali subjekta, katerih interesi ali misije bi lahko bili v 
nasprotju z nalogami organa za preiskave v zvezi z varnostjo ali bi lahko vplivali 
na njegovo objektivnost. … 

Fizična 
oseba 1 

K točki 2. 
Preiskave 
v zvezi z 
varnostjo 

21. člen Uredbe EU 996/2010 (Člen 21- Pomoč žrtvam letalskih nesreč in 
njihovim sorodnikom)? 

Pripomba se zavrne, ker ni jasna. Predpisi EU veljajo in se na ozemlju Slovenije 
uporabljajo neposredno. 
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MP 178 Zastavlja se nam vprašanje glede vsebine in narave predvidenih 
sporazumov. Sodišča so neodvisna in nepristranska (23. člen Ustave), 
smiselno enako velja za sodnike (125. člen Ustave), vezani so zgolj na 
Ustavo in zakon (ne pa na sporazume).  
Menimo pa, da bi bilo potrebno predlog zakona dopolniti z določbo, ki bi 
določala, da se v primeru preiskave letalske nesreče v ničemer ne posega v 
položaj in pristojnost pravosodnih organov, zlasti ko gre za pristojnosti 
preiskovalnega organa po ZLet-1 (npr. 185. člen predloga zakona posredno 
posega v sodno pristojnost).  
Menimo, da mora imeti preiskovalni sodnik  v primeru spora o pristojnosti s 
preiskovalnim organom (po ZLet-1) nadrejen položaj. 
 

Pripomba se zavrne. Ravno iz pripombe MP je razvidno, da so sporazumi o 
sodelovanju s pravosodnimi organimi, glede na različne pristojnosti, potrebni. Tudi 
sama Uredba EU 996/2010 v tretjem odstavku 12. člena napotuje na sodelovanje 
med organi.  
Menimo, da predloga ni potrebno dopolniti z določbo, da se v ničemer ne posega v 
položaj in pristojnost pravosodnih organov, zlasti ko gre za pristojnosti 
preiskovalnega organa po tem predlogu. 
Namreč vsak organ ima svoje zakonske pristojnosti, pristojnost preiskovalnega 
organa (po tem predlogu in predvsem glede Uredbo EU 996/2010) pa je preiskava 
letalske nesreče ali resnega incidenta z namenom izboljšanja letalske varnosti in 
ne ugotavljanje krivde ali odgovornosti (glej 174. člen predloga). Posledično 
menimo, da do spora o pristojnosti ne more priti, saj ima vsak organ svoje, na 
podlagu zakona, določene pristojnosti. Do težav pa lahko pride npr. pri rokovanju z 
dokazi.  
185. člen predloga ne posega v sodno pristojnost, saj se nanaša na osebe (fizične 
osebe), ki bi naključno našle razbitine zrakoplova. 

Fizična 
oseba 1 

179 Morda bi veljalo med  osebje preiskovalnega organa dodati "izvedence" za 
posamezna področja, za katera so potrebna posebna tehnična ali procesna 
znanja. 

Pripomba se zavrne. Četrti odstavek 179. člena določa, da se v komisijo za 
preiskave lahko imenuje tudi strokovnjake, kadar je to potrebno. 

MIZŠ 179 - druga alineja prvega odstavka 
"- ima najmanj izobrazbo, pridobljeno 
po študijskem programu druge 
stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza 
ravni izobrazbe, pridobljene po 
študijskih programih druge stopnje, in 
je v skladu z zakonom, ki ureja 
slovensko ogrodje kvalifikacij, 
uvrščena na 8. raven slovenskega 
ogrodja kvalifikacij,  in" 
 
- druga alineja drugega odstavka 
"- ima najmanj izobrazbo, pridobljeno 
po študijskem programu druge 
stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza 
ravni izobrazbe, pridobljene po 
študijskih programih druge stopnje, in 
je v skladu z zakonom, ki ureja 
slovensko ogrodje kvalifikacij, 
uvrščena na 8. raven slovenskega 
ogrodja kvalifikacij, in" 

v zvezi z zgoraj navedenim 
predlogom zakona, ki smo ga 
prejeli v medresorsko 
usklajevanje, vam v nadaljevanju 
pošiljamo predloge popravkov, ki 
se nanašajo na pravilen zapis 
ravni izobrazbe. 
Za lažje razumevanje predlaganih 
popravkov pojasnjujemo, da ravni 
izobrazbe v RS ureja Zakon o 
slovenskem ogrodju kvalifikacij 
(Uradni list RS, št. 104/15; v 
nadaljnjem besedilu: Zakon o 
SOK). Priloga 2 tega zakona, ki 
se nanaša na kvalifikacije v SOK 
in vsebuje 10 ravni izobrazbe (z 
navedbami vseh izobrazb 
posamezne ravni, torej bolonjske 
in predbolonjske), je dosegljiva 
na spletni strani 
https://www.uradni-
list.si/files/RS_-2015-104-00001-
OB~P002-0000.PDF 

Pripomba se upošteva, besedilo se spremeni. Obrazložitev se ne spreminja.   
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MJU 179/1 Vodja preiskovalnega organa ni 
položajno delovno mesto in ni vezano 
na mandat. Glede na specifična 
znanja, ki jih mora oseba izpolnjevati, 
predlagamo, da se ohrani dosedanja 
ureditev. Poleg tega ni jasno, 
kolikokrat zapored je lahko vodja 
preiskovalnega organa imenovan, ali 
je treba izvesti natečajni postopek, ali 
zadostuje le predlog ministra. 

 S pripombo se strinjamo. Trajanje mandata je iz člena brisano.  
Na predlog presikovalnega organa je dodan nov člen – razrešitev vodje 
preiskovalnega organa. 

SVZ 179/2, 
druga 
alineja 

Uskladiti z navodilom glede izobrazbenih pogojev MIZŠ. Pripomba se upošteva.  

Letalska 
zveza 
Slovenije 

179/2, 
179/3 

Potrebno črtati Ne sodi v Zlet, temveč bodisi v 
ZDR, kolektivno pogodbo, ali pa v 
sistemizacijo dela oz. interne 
predpise, ki urejajo delovanje 
agencije. 

S predlogom se ne strinjamo, gre za zakonsko materijo, ki sodi v v zakon in bo 
usklajena z relevantnimi resorji. 

MJU 179/3 Ni jasno opredeljeno, ali preiskovalce imenuje tudi vlada. Prosimo za 
pojasnilo. 

Po predlogu zakona Vlada imenuje samo vodjo preiskovalnega organa. 
Preiskovalci so uradniki, javni uslužbenci. 

Letalska 
zveza 
Slovenije 

180. člen ( 
v celoti), 

Potrebno črtati Ne sodi v Zlet, temveč bodisi v 
ZDR, kolektivno pogodbo, ali pa v 
sistemizacijo dela oz. interne 
predpise, ki urejajo delovanje 
agencije. 

S predlogom se ne strinjamo, gre za zakonsko materijo, ki sodi v v zakon in bo 
usklajena z relevantnimi resorji. 

SVZ 180 Odstop od pogojev; je na ta način dopustno? Morda bi veljalo obrazložitev 
dopolniti še z razlago, zakaj je to dopuščeno, je problem v kadru, ki ga s 
tem specifičnim znanjem nimamo? 
Pridobiti mnenje MJU. 

Pripomba se upošteva. Dopolnjena je obrazložitev člena in člen popravljen 
skladno z mnenjem MJU, usklajen s sorodnim členom glede ureditve za agencijo. 

MJU 180/1 Menimo, da je obdobje dveh let za spregled izpolnjevanja pogoja za 
zasedbo delovnega mesta, absolutno predolgo. Poleg tega ni znana niti 
posledica, če kandidat ne izpolni pogoja za zasedbo delovnega mesta. 

Pripomba se deloma upošteva. Zniža se obdobje iz 24 mesecev na 18 mesecev 
(poenotenje z izjemami glede agencije, glej  pripombe k 203.členu). V praksi 
agencije se je tako obdobje izkazalo za potrebno, da oseba lahko izpolni 
specifične zahteve. Dodana je posledica, če oseba ne izpolni pogoja – prenehanje 
delovnega razmerja. 

Letalska 
zveza 
Slovenije 

181. člen 
(v celoti),  

Potrebno črtati Ne sodi v Zlet, temveč bodisi v 
ZDR, kolektivno pogodbo, ali pa v 
sistemizacijo dela oz. interne 
predpise, ki urejajo delovanje 
agencije. 

S predlogom se ne strinjamo, gre za zakonsko materijo, ki sodi v v zakon in bo 
usklajena z relevantnimi resorji. 
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MP 182/4 V zvezi s kategorijami storilcev prekrška iz četrtega odstavka 182. člena 
predloga zakona in četrtega odstavka 184. člena predloga zakona menimo, 
da bi bilo potrebno te določit na splošno in zajeti vse kategorije storilcev 
prekrškov – tudi odgovorno osebo posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost, pri čemer je kategorijo »fizična oseba« treba nadomestiti s 
kategorijo »posameznik«.  
Glede na navedeno predlagamo, da se kategorije storilcev prekrška določijo 
na način kot je prekršek določen v 80. členu predloga zakona, pri tem pa v 
skladu z ustavnim načelom sorazmernosti določijo tudi primerno visoke 
globe. Menimo namreč, da za prekrška iz 182. in 184. člena predloga zakona 
ni ustrezno, da je globa predpisana v enaki višini tako za pravno osebo, kot 
za odgovorno osebo kot tudi za posameznika (navadno osebo). 

Pripomba je upoštevana. 

Letalska 
zveza 
Slovenije 

183/2 Stroške reševanja zrakoplova ali 
odstranjevanja razbitin mora nositi 
država 
 

V drugačnem primeru bi lahko 
prišlo do neracionalnega posega 
s strani glavnega preiskovalca. 
Poleg tega, gre za interes 
zagotavljanja večje varnosti in ne 
iskanje odgovornosti (174. člen 
(2) tega zakona.) 

Pripomba se zavrne. Enaka obveznost je v veljavnem zakonu. 

SVZ 184/2 Kdo ga izda? Potrdilo izda MZI, Služba za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških 
nesreč in incidentov. 

MJU 184/3 Navedena določba določa, da preiskovalni organ zagotavlja stalno 
pripravljenost vsaj enega preiskovalca za namen preiskave in takojšnjega 
dostopa na kraj nesreče in incidenta. Ministrstvo za javno upravo 
pojasnjuje, da je »stalna pripravljenost« določena skladno s pravnimi 
predpisi, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju. Obširna pojasnila, v zvezi 
z navedenim, so vključena v pripombah k 188., 250. in 251. členu Predloga 
zakona. 

MZI se strinja s pripombo MJU. Določba se briše, ker gre za materijo 
delovnopravnih razmerij javnih uslužbencev in ne za vprašanje letalske varnosti. 

MP 184/4 V zvezi s kategorijami storilcev prekrška iz četrtega odstavka 182. člena 
predloga zakona in četrtega odstavka 184. člena predloga zakona menimo, 
da bi bilo potrebno te določit na splošno in zajeti vse kategorije storilcev 
prekrškov – tudi odgovorno osebo posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost, pri čemer je kategorijo »fizična oseba« treba nadomestiti s 
kategorijo »posameznik«.  
Glede na navedeno predlagamo, da se kategorije storilcev prekrška določijo 
na način kot je prekršek določen v 80. členu predloga zakona, pri tem pa v 
skladu z ustavnim načelom sorazmernosti določijo tudi primerno visoke 
globe. Menimo namreč, da za prekrška iz 182. in 184. člena predloga zakona 
ni ustrezno, da je globa predpisana v enaki višini tako za pravno osebo, kot 
za odgovorno osebo kot tudi za posameznika (navadno osebo). 

Pripomba je upoštevana. 

Fizična 
oseba 2 

184/4  Postavi se vejica.  Za besedico »vozila« se doda 
vejica. 

Odstavek je brisan. 
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MP 185 V zvezi s prekrškom iz prve alineje petega odstavka 185. člena predloga 
zakona v razmislek predlagamo, da se kot storilca prekrška (tudi iz vidika 
generalne prevencije) določi vse kategorije storilcev prekrškov po vzoru 
prekrška iz 80. člena predloga zakona, saj bodo na ta način pokrite tudi 
situacije, ko bi kot dejanski storilec prekrška delovala »fizična oseba« kot 
npr. odgovorna oseba pravne osebe.  
Glede prekrška iz druge alineje petega odstavka 185. člena predloga zakona 
pa menimo, da gre za prekršek izrazito osebne narave, zato menimo, da je 
kot storilec prekrška lahko določen le »posameznik«, pri čemer je odstop od 
akcesorne odgovornosti (14. in 14.a člen ZP-1) potrebno obrazložiti v 
obrazložitvi 185. člena predloga zakona. 

Pripomba je upoštevana. 

MJU 188 V povezavi s predlogom uvedbe novega dodatka za deficitarnost 
pojasnjujemo, da je Ministrstvo za javno upravo, ob zavedanju 
problematike pomanjkanja ustreznega strokovno usposobljenega kadra, 
načeloma naklonjeno uvedbi dodatka za deficitarnost v javnem sektorju. 
Dodajamo, da je Vlada Republike Slovenije v mesecu februarju 2021 
določila Izhodišča za prenovo plačnega sistema javnega sektorja, ki 
predvidevajo uvedbo novega dodatka za deficitarne kadre. Upoštevaje 
navedeno na ministrstvu nasprotujemo parcialni ureditvi dodatka za 
deficitarnost v področnih predpisih 

MZI se strinja s pripombo MJU, da parcialno urejanja plač oz. plačnega sistema v 
javnem sektorju ni potrebno. Glede na stanje izhodišč MJU, stanja pogajanj, bo 
MZI zaenkrat vztrajal pri ureditvi. V primeru, da bodo pogajanja v javnem sektorju 
zaključena do sprejema novega ZLet, pa bomo določbo brisali. 
Člen ostane nespremenjen, kljub strinjanju s pripombo. 

Letalska 
zveza 
Slovenije 

188. člen 
(v celoti),  

Potrebno črtati Ne sodi v Zlet, temveč bodisi v 
ZDR, kolektivno pogodbo, ali pa v 
sistemizacijo dela oz. interne 
predpise, ki urejajo delovanje 
agencije. 

S predlogom se ne strinjamo, gre za zakonsko materijo, ki sodi v v zakon in bo 
usklajena z relevantnimi resorji. 

SVZ 188 Je ta določba in ostale, ki sledijo, 
usklajena z resorjem? 

 Da.  

Fizična 
oseba 1 

189 Že res, da ZJU obravnava javne uslužbence kot sovražnike delodajalca 
(33.a člen ZJU), saj ne predvideva, da se pri svojem delu lahko 
poškodujejo, zbolijo ali celo umrejo, pa kljub temu je vprašanje, če je to za 
urediti na tem mestu. ZJU sicer v takih primerih napoti na splošna načela 
civilnega prava (140. člen ZJU). Morda za oblikovanje rešitev uporabiti 
določbe predpisov, ki se za take primere uporabljajo v slovenski vojski in 
policiji. 

Mnenje predlagatelja. 

Letalska 
zveza 
Slovenije 

189. člen 
(v celoti) 

Potrebno črtati Ne sodi v Zlet, temveč bodisi v 
ZDR, kolektivno pogodbo, ali pa v 
sistemizacijo dela oz. interne 
predpise, ki urejajo delovanje 
agencije. 

Se ne upošteva. 
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Slovensko 
zavarovalno 
združenje 

189/2 K drugemu odstavku 189. in 
drugemu odstavku 252. člena 
Predlog zakona v drugem odstavku 
189. Elena predpisuje obvezno 
zavarovanje preiskovalcev 
preiskovalnega organa nesreč in 
incidentov zrakoplovov, in sicer za 
odgovornost proti tretjim osebam za 
škodo, ki nastane zaradi strokovne 
napake preiskovalca preiskovalnega 
organa in zaradi nenadnega in 
presenetljivega dogodka pri izvajanju 
nalog preiskovalnega organa. Kot 
izhaja iz obrazložitve, je zavarovanje 
namenjeno kritju poklicne 
odgovornosti preiskovalcev kot tudi 
splošne odgovornosti zaradi civilno-
pravnih odškodninskih zahtevkov 
tretjih oseb, nastale zaradi 
nenadnega in presenetljivega 
dogodka pri izvajanju nalog 
preiskovalnega organa. 

Identična ureditev obveznega 
zavarovanja odgovornosti je 
podana tudi za uradne osebe 
Javne agencije za civilno 
letalstvo RS, kar je opredeljeno v 
drugem odstavku 252. člena 
predloga zakona. 
K predlaganima določbama sicer 
nimamo pripomb, Ob 
predvidenem novem obveznem 
zavarovanju odgovornosti pa se 
nam zastavlja vprašanje 
namena njegove uvedbe. Iz 
uvodne obrazložitve namreč ni 
razvidno ali uvedba obveznega 
zavarovanja odgovornosti 
preiskovalcev in uradnih oseb 
agencije morda temelji na 
zahtevah evropske zakonodaje 
ter ali v drugih državah članicah 
že obstaja primerjalna pravna 
ureditev tovrstnih obveznih 
zavarovanj. Za boljše 
razumevanje tveganja bi nas 
zanimali predvsem tudi 
pogostost potencialnih škodnih 
dogodkov in verjetnost njihovega 
nastanka glede na odgovornost 
preiskovalnega organa pri 
izvajanju opredeljenih nalog. 

 

Predlagatelj ne podaja pripombe na predlog, pač pa prosi za določene podatke. 

Letalska 
zveza 
Slovenije 

190. člen 
(v celoti) 
 

Potrebno črtati Ne sodi v Zlet, temveč bodisi v 
ZDR, kolektivno pogodbo, ali pa v 
sistemizacijo dela oz. interne 
predpise, ki urejajo delovanje 
agencije. 

S predlogom se ne strinjamo, gre za zakonsko materijo, ki sodiv v zakon, tudi 
sedaj je urejena v zakonu. Pripomb resorjev glede take rešitve ni bilo. 
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Fizična 
oseba 1 

K XI. 
Poglavju 
(NADZOR 
IN 
PREKRŠK
OVNI 
POSTOPK
I) 
 

1. Poglavje je treba izčistiti glede na predhodne spremembe in določitev 
pristojnosti.  
2. Kaj je s pristojnostmi nadzora Policije in Slovenske vojske, če je že tako 
poglavje? 
 

To poglavje se nanaša zgolj na II del zakona, medtem ko se nadzor III in IV dela 
ureja v teh delih. 

MJU 191 Opozoriti želimo, da morajo vsi, ki opravljajo upravni nadzor in vodijo 
prekrškovne postopke, opraviti vse strokovne izpite, ki jih je treba opraviti 
za določeno delovno mesto, zgolj usposabljanje, kot je določeno v 191. 
členu Predloga zakona, ne zadošča. 

Da, razume se posebne predpise (kot sta ZUP in ZIN), ki določeta pogoje za 
vodenje upravnih postopkov oz. postopkov o prekrških. 

Fraport 191 1. V prvi točki je določeno, da ministrstvo odloča o upravnih zadevah 
vezanih na gospodarjenje z zemljišči in javno infrastrukturo. Zanima nas kaj 
je mišljeno z upravnimi zadevami vezanimi na zemljišča in v kakšnem 
smislu lahko ministrstvo odloča o zadevah vezanih na javno infrastrukturo? 
 
2. V razlagi predloga zakona piše, da je obratovanje letališča javna služba. 
Ker obratovanje letališča nikjer ni definirano kot javna služba, bi prosili za 
podrobno obrazložitev.  
 

Določba je spremenjena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadevni stavek se briše. 

SVZ 191 »z letalskimi predpisi« - Ali to nadomešča sicer ustaljeno dikcijo, 
uporabljeno v tem zakonu? Gl. npr. 192(3) 

Se upošteva. 
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MP 191, 192 Predlagani določbi urejata izvajanje upravnega nadzora ministrstva in 
agencije, pri čemer drugi odstavek 191. člena predloga zakona določa 
ministrstvo kot pristojni prekrškovni organ za prekrške iz X. poglavja tega 
zakona, drugi odstavek 192. člena predloga zakona pa agencijo kot 
prekrškovni organ za zračni prevoz iz IV. poglavja tega zakona. 
V zvezi s pristojnostjo za nadzor pojasnjujemo, da pristojnost za 
izvajanje nadzora pomeni tako pristojnost za izvajanje upravnega 
(inšpekcijskega) nadzora kot tudi pristojnost za vodenje in odločanje v 
prekrškovnem postopku (glejte drugi odstavek 45. člena ZP-1). 
Glede na navedeno menimo, da so pristojnosti za nadzor nad izvajanjem 
zakona določene pomanjkljivo (kdo je pristojen za izvajanje nadzora oziroma 
vodenje prekrškovnih postopkov iz I. poglavja – splošne določbe?), pri čemer 
je pristojnost za nadzor policije nad delom zakona določa izven poglavja, ki 
ureja nadzorne pristojnosti (glejte pripombo k 104. členu predloga zakona). 
Določitev pristojnosti za nadzor pomeni določitev stvarne pristojnosti za 
odločanje v upravnem in prekrškovnem delu izvajanja nadzora, pri čemer 
kršitev te pristojnosti pomeni absolutno bistveno kršitev prekrškovnega 
postopka (glejte npr. drugo alinejo 62. člena ZP-1), zato predlagamo, da se 
pristojnost za nadzor nad izvajanjem zakona določijo jasno, nedvoumno in 
na enem mestu – v poglavju z naslovom »Nadzor«.   

Pripomba se sprejema. Določbi sta spremenjeni. 
 

SVZ 192/1/8 Strateško pa ministrstvo? Gre za nerazumevenje. Določba se optimizira. 
SVZ 192/1/11 Naloge morajo biti jasno določene. Se upošteva. 

Fizična 
oseba 2 

193/1  »ga«  Vstaviti besedico »ga« za »ki«. Se upošteva. 

Fizična 
oseba 1 

195 Sedmi odstavek: Zakaj se arhiv ne čuva na CAA? A bodo preiskovalci 
letalskih nesreč iskali dokumentacijo po celi državi? 
 
 

Predlog se zavrne. Vsak nosilec javnega pooblastila hrani podatke o izvajanju 
svojih nalog. 
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MJU 195 Predmetni člen ureja možnost podelitve pooblastila za posamezne 
strokovne naloge certificiranja, ki jih je potrebno opraviti v postopkih iz 194. 
člena Predloga zakona, če je to potrebno zaradi zagotovitve predpisane 
strokovnosti in pravočasnosti postopkov certificiranja. Ali je prenos javnega 
pooblastila sploh dopusten, glede na to, da gre za oblastno nalogo države? 
Za primer, če je na določenem letalskem strokovnem področju, na katerega 
se nanaša predmet javnega pooblastila zainteresiranih več oseb, je 
določeno, da se izbira usposobljenega subjekta opravi na javnem razpisu 
ob smiselni uporabi postopkov za izvedbo javnega razpisa po določbah, ki 
ureja javno naročanje. 
 
V zvezi s predvidenim postopkom podelitve zadevnih pooblastil opozarjamo 
na nezadostno jasnost predmetne ureditve in potencialne praktične težave, 
ki se lahko pojavijo pri izvrševanju te določbe v praksi. Dikcija zadevnega 
člena je drugače oblikovana kot v predlogu iz leta 2019 (takrat je bilo 
predvideno: da se izbira izvede na javnem razpisu, ob smiselni uporabi 
postopkov za oddajo javnih naročil, določenih z zakonom, ki ureja javno 
naročanje – na kar smo že takrat opozarjali, da ni primerno), vendar ta še 
vedno ohranja sklic na določbe, ki urejajo javno naročanje (v smislu: 
uporabe postopkov za izvedbo javnega razpisa po določbah, ki ureja javno 
naročanje), kar lahko v dani obliki lahko ustvarja zmedo, na katera pravila 
se predlagatelj sklicuje. Podelitev javnih pooblastil opredeljuje zakon, ki 
ureja državno upravo, ki med drugim določa, da se v postopku podelitve, 
kadar za pridobitev javnega pooblastila kandidira več oseb, izbira opravi na 
javnem natečaju. Kombiniranje pravil javnega razpisa in pravil javnega 
naročanja (čeprav je predvidena samo smiselna uporaba) po našem 
mnenju ni primerno, saj se dotična pravila med seboj razlikujejo (po vsebini 
in namenu), če ne celo med seboj izključujejo, kar bi v praksi lahko prineslo 
zmedo, predvsem, v katerem delu in v kakšnem obsegu pravila javnega 
naročanja sploh veljajo, kar pa nedvomno vpliva na vprašanje pravne 
jasnosti predpisa in posledično tudi pravne varnosti subjektov, ki ta predpis 
uporabljajo. Predlagamo, da se smiselna uporaba oziroma sklic na pravila 
javnega naročanja iz predlaganega člena črta, po vzoru drugih področnih 
zakonodaj pa predlagamo, da se raje v samem členu ali podzakonskem 
aktu uredi natančen postopek podelitve pooblastila 

SDP 
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SVZ 195/2 Kakšna je utemeljena vloga? Ali gre 
preprosto za vlogo? 

Gre namreč za to, da so te 
posamezne strokovne naloge 
posamezna dejanja v postopku 
pred izdajo odločbe, ki jo izda 
agencija, pomenijo ugotavljanje 
dejstev in okoliščin in so 
pomembna za odločitev, ne 
pomenijo pa te posamezne 
naloge odločanja. Tudi pogoji v 
nadaljevanju izhajajo iz uredbe, 
obr. je ustrezno utemeljena. 

 Se upošteva. Gre za vlogo. 

Fizična 
oseba 2 

195/3  »urejajo«  Množinska oblika.  Ni relevantno zaradi spremembe zapisa. 

SVZ 196 (v 
povezavi s 
195) 

Opozarjamo tudi na prenos javnega pooblastila iz Javne agencije za civilno 
letalstvo RS (v nadaljnjem besedilu: agencija) na posamezne subjekte. V 
skladu s 195. členom predloga zakona agencija posamezne strokovne 
naloge certificiranja lahko prenese na usposobljene subjekte, kar omogoča 
tudi Uredba 2018/1139/EU, vendar pa, kot izhaja tudi iz obrazložitve, ti 
usposobljeni subjekti v postopku pred izdajo odločbe, ki jo izda agencija, 
ugotovijo le posamezna dejstva in okoliščine, ki so pomembna za odločitev 
agencije in torej posamezne strokovne naloge, ki so predmet javnega 
pooblastila, ne pomenijo odločanja v postopkih. Nasprotno pa 196. člen 
določa, da postopke, povezane z nadzorom plovnosti in certifikacijo 
zrakoplovov in letalnih naprav, ki ne sodijo v področje urejanja predpisov 
Evropske unije, letalskimi dejavnostmi s temi napravami in licenciranjem 
certificiranega osebja v zvezi z njimi, lahko opravljajo pravne osebe ali 
samostojni podjetniki posamezniki, ki pridobijo javno pooblastilo agencije, 
pri čemer pa lahko v skladu z drugim odstavkom ti pooblaščeni izvajalci 
izdajajo licence za certificirano in strokovno osebje ter izdajajo dovoljenja 
za izvajanje letalske dejavnosti in za vzletišča. Ker je agencija pristojna za 
upravno odločanje, je prenos javnega pooblastila za odločanje iz agencije 
na pooblaščene izvajalce po našem mnenju neustrezen. Menimo, da bi 
pooblaščeni izvajalci, kot je to podobno urejeno v 195. členu, lahko po 
pooblastilu opravljali le posamezna konkretna dejanja, ne pa tudi 
prevzemali nalog odločanja. 

Glede usposobljenega subjekta/pooblaščenih izvajalcev glej prenovljena člena o 
usposobljenih subjektih in pooblaščenih izvajalcih skupaj z dopolnjenimi 
obrazložitvami.  
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SVZ 196/1 »opravljajo pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki pridobijo 
javno pooblastilo agencije« - V zvezi s predmetno določbo se postavlja 
vprašanje, ali je prenos tovrstnega pooblastila iz agencije na pooblaščene 
izvajalce sploh dopusten. Za razliko od 195. člena, ki omogoča v skladu z 
evropsko zakonodajo prenos pooblastila za opravljanje posameznih 
strokovnih nalog na področju certificiranja iz agencije na usposobljeni 
subjekt, pri čemer pa te strokovne naloge predstavljajo posamezna dejanja 
v postopku pred izdajo odločbe, ki jo izda agencija, je v primeru 196. člena 
temu drugače. Ta določba se namreč nanaša na prenos pooblastila za 
opravljanje upravnih nalog na področju letalskih dejavnosti, ki niso 
podvržene EU ureditvi. Glede na 192. člen, ki jasno določa naloge 
agencije, in po katerem je agencija pristojna za odločanje v upravnih 
zadevah, je namreč sporen prenos javnega pooblastila za odločanje na 
pooblaščene izvajalce. Ti namreč, nasprotno, kot je to v 195. členu, ne 
opravljajo le posameznih dejanj, pač pa bi po predlagani določbi izdajali 
tudi licence in dovoljenja. Po našem mnenju bi torej šlo za delegacijo 
delegacije (prenos pristojnosti), kar pa je nedopustno. 
 
»pridobijo javno pooblastilo agencije« - Ker gre za ureditev na nacionalni 
ravni je prenos pooblastila po našem mnenju sporen; agencija ima namreč 
JP za opravljanje konkretnih nalog, zato podeljevanje JP na druge subjekte 
ni dopusten. Prav tako gre za drugačno situacijo, kot je to v 195. Členu, kjer 
se da pooblastilo usposobljenemu subjektu zgolj za opravljanje 
posameznih dejanj v postopku odločanja agencije, pri čemer torej 
odločanje še vedno ostane na agenciji. V tem konkretnem primeru pa gre 
za prenos posameznih upravnih dejanj, sicer poverjenih agenciji z JP. V 
tem primeru je to delegacija delegacije, ki pa je po našem mnenju 
nedopustna. 
 
258(6)?  

Glede usposobljenega subjekta/pooblaščenih izvajalcev glej prenovljena člena o 
usposobljenih subjektih in pooblaščenih izvajalcih skupaj z dopolnjenimi 
obrazložitvami.  
 

Slovensko 
zavarovalno 
združenje 

196/5/3 Tretja točka petega odstavka 196. člena določa, da je eden izmed pogojev 
za pridobitev javnih pooblastil, povezanih z zrakoplovi in letalnimi 
napravami, ki ne sodijo v področje urejanja predpisov Evropske unije, 
sklenjeno zavarovanje škodne odgovornosti za opravljanje dejavnosti. 
Primerno je, da se pri tem navede tudi zahtevano minimalno zavarovalno 
vsoto. 

Se ne upošteva, saj zavarovalna vsota tudi ni določena za usposobljene subjekte 
po pravu EU. 

Fizična 
oseba 2 

196/8  Množina.  Popraviti na množino – če 
prenehajo - 

 Se sprejme. 

Fizična 
oseba 2 

196/10  »javno«  Uskladitev.  Ni razumljivo. 

SVZ 196/10 »Oseba« - Ni to pooblaščeni izvajalec? Se upošteva. 
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SVZ 196/11 »s katerim agencija podrobneje določi pogoje iz petega odstavka tega 
člena« - Izvršilna klavzula ni jasna, agencija je nosilec JP; ali ministrstvo 
določi pogoje na predlog agencije? Nemogoče, kvečjemu v neki predhodni 
fazi agencija lahko poda predloge, ne pa na tak način. 

Se upošteva. 

MNZ 197 Predlagamo, da se »referenčni registri« 
opredelijo na način, ki bo jasno 
definiral, kateri so tisti podatki, ki se 
povezujejo s Centralnim registrom 
prebivalstva, s katerim opravlja 
Ministrstvo za notranje zadeve.  
 

197. člen določa evidence, ki jih 
vodijo pooblaščeni subjekti. V 
evidenci o izdanih licencah, 
dovoljenjih, ratingih, pooblastilih, 
potrdilih, spričevalih oziroma 
drugih ustreznih listinah 
certificiranega osebja in 
strokovnega osebja se vodijo tudi 
osebni podatki iz drugega 
odstavka 74. člena tega zakona 
(ki sicer ureja vsebino registra 
certificiranega in strokovnega 
osebja): osebno ime, datum in kraj 
rojstva, državljanstvo, stalno, 
začasno in dejansko prebivališče. 
Register certificiranega in 
strokovnega osebja, ki ga vodi 
agencija, se lahko povezuje z 
referenčnimi registri tako, da je 
omogočena izmenjava podatkov 
med njimi. 

Pripomba je bila upoštevana. Materialna  določba je ustrezno spremenjenja tako, 
da zagotavlja varovanje osebnih podatkov. 

MP 197 V 1. alineji drugega odstavka 197. člena predloga zakona je določen sklic na 
drugi odstavek 74. člena zakona, ki je po vsej verjetnosti napačen, zato 
predlagamo popravek sklica (verjetno je pravi sklic na tretji odstavek 74. 
člena, ki vsebuje nabor podatkov). 
V 2. alineji tretjega odstavka, v 2. alineji četrtega odstavka in v 2. alineji 
petega odstavka 197. člena predloga zakona je določeno, da se za pravne 
osebe v evidenci o opravljenih pregledih plovnosti oziroma evidenci o izdanih 
dovoljenjih za izvajanje operacij oziroma evidenci o izdanih dovoljenjih za 
vzletišča vodi podatek o firmi ter sedežu. Če je predvideno avtomatizirano 
osveževanje podatkov iz poslovnega registra predlagamo, da se doda tudi 
podatek o matični številki poslovnega subjekta, ki enolično identificira 
subjekt, tudi v primeru spremembe firme ali naslova sedeža. 
 

Glede sklica se pripomba upošteva. 
 
Povezava s poslovnim registrom ni predvidena. 

Fizična 
oseba 2 

197/5  »podatki«  Uskladitev.  Redakcija. 
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MK 197/6 Predlagamo, da se v šestem odstavku 197. člena predloga zakona beseda 
»arhiviranju« nadomesti z besedilom »predpisi o varstvu arhivskega 
gradiva ter arhiviranju«.  
 

Pripomba se ne upošteva, ker to predstavlja prezahtevno rešitev za za 
pooblaščene subjekte, od katerih se prvenstveno zahteva strokovno tehnično 
znanje, ne pa razumevanje koncepra javne uprave, pa tudi finanči vidik 
povezovanja njegove evidence s CRP je nesorazmeren. 

Fizična 
oseba 1 

198 Kateri deli teh drugih predpisov lahko pridejo v poštev? To bi se že sedaj 
moralo vedeti. 
 
 

Mnenje predlagatelja. 

Fizična 
oseba 1 

199 1. Prvi odstavek: Kultura pravičnosti? Verjetno to ni ustrezna ureditev 
kulture pravičnosti. Vsaj ne skladno s predpisi EU. 
2. Drugi odstavek: Manjka "tudi". 
 

To ni odstavek o kulturi pravičnosti, ampak detajl glede izvajanja letalskega 
nadzora. 

MJU 199 Inšpektor je po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru odgovoren tudi za 
opustitev, zato je določba o tem, da uradna oseba ni dolžna začeti 
prekrškovnega postopka, nezakonita. Predlagamo ustrezno spremembo. 

Se ne upošteva. Obrazložitev člena se dodela, da se doseže večja jasnost 
ureditve. 

MP 199 199. člen predloga zakona določa razmerje med letalskim nadzorom in 
prekrškovnimi postopku, pri čemer vsebinsko ni obrazložen, zato se do 
predlagane določbe ne moremo opredeliti.  
Glede na besedilo predlagane določbe predvidevamo, da se z njo želi doseči 
izključitev odgovornosti za določene prekrške, kar pa ni v skladu s sistemsko 
ureditvijo prekrškovnega prava v Republiki Sloveniji, ki jo določa ZP-1. Ob 
tem opozarjamo na sedmi odstavek 26. člena ZP-1, ki določa, da se v 
primerih, ko je z zakonom tako določeno, lahko storilcu prekrška odpusti 
globo in druge sankcije, kar pomeni, da bi moral predlog zakona natančno 
določati v katerih primerih je mogoče sankcijo za izvršeni prekršek odpustiti, 
čeprav bi prekrškovni organ ugotovil, da bi bil prekršek izvršen. 
Glede na navedeno predlagamo, da se vsebinsko ustrezno izpelje 
pooblastilo iz sedmega odstavka 26. člena ZP-1 ali pa določbo 199. člena 
predloga zakona črta iz besedila predloga zakona. 
 
 

Se ne upošteva. Obrazložitev člena se dodela, da se doseže večja jasnost 
ureditve. 

SVZ 199/1 »Ne glede na druge določbe tega zakona« - Če je odstop, je določbe treba 
konkretizirati. 

Se ne upošteva. Obrazložitev člena se dodela, da se doseže večja jasnost 
ureditve. 

SVZ 200 MJU? MJU ni podal pripombe.  
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MP 200 (tudi 
za 202) 

V zvezi z določitvijo pooblastil uradnih oseb in pogoji za (letalske) nadzornike 
in nadzornike ugotavljamo, da so posebej določeni pogoji za upravljanje 
upravnega nadzora in posebej pogoji za vodenje in odločanje v postopku o 
prekršku, kar daje vtis, da nekateri (letalski) nadzorniki lahko vodijo le 
upravne postopke, nekateri pa v nadaljevanju tudi prekrškovne postopke. 
Menimo, da predlagana ureditev ni ustrezna, in bi bilo potrebno pooblastila 
in pogoje za (letalske) nadzornike določiti na podoben način kot so ti določeni 
za inšpektorje – inšpektor je namreč pristojen tako za vodenje in odločanje v 
postopku upravnega nadzora, če pa je v tem postopku ugotovljena kršitev, 
ki pomeni storitev prekrška, pa isti inšpektor v nadaljevanju vodi in odloča 
tudi v prekrškovnem postopku.  
Ob tem poudarjamo, da morajo biti pooblastila in pogoji za (letalske) 
nadzornike določeni v zakonu in ne podzakonskih predpisih. 
200. člen predloga zakona določa uporabo službene izkaznice. 
Domnevamo, da bodo na službeni izkaznici izpisani tudi nekateri osebni 
podatki, kar pomeni, da gre za obdelavo osebnih podatkov. Skladno s prvim 
odstavkom 9. člena ZVOP-1 je treba v zakonu določiti tudi osebne podatke, 
ki se bodo na ta način obdelovali. Predlagamo, da se v členu navede osebne 
podatke, ki so zapisani na službeni izkaznici (fotografija, osebno ime, 
identifikacijska številka …). 
 

Pripomba se ne upošteva. 
Letalski nadzorniki in nadzorniki poleg vodenja in odločanja v postopku upravnega 
nadzora in vodenje prekrškovnih postopkov, vodijo in odločajo v »klasičnih« 
upravnih zadevah, npr. vodi postopek izdaje spričevala letalskega prevoznika. Gre 
torej za ločitev med vodenjem in odločanjem v upravnih zadevah in odločanje v 
letalskem nadzoru (inšpekcijski nadzor, stalni nadzor in vodenje prekrškovnih 
postopkov). 
Iz navedenga izhaja, da bi lahko letalski nadzornik vodil in odločal v upravnem 
postopku, v nadaljevanju pa izvajal še letalski nadzor. Zaradi obsežnosti nalog se 
vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih zato dodeli samo posameznim 
uradnim osebam v posamezni notranji organizacijski enoti agencije. Zato mora 
zakon ločeno urediti pogoje za posamezne naloge. 
Hkrati je večina uradnih oseb agencije vključena v številne strokovne naloge 
(priprava strokovnih podlag za predpise, strokovne naloge v zvezi z ugotovitvami 
institucij EU, ICAO, ECAC itd). Obseg dela uradnih oseb na agenciji jetorej 
izjemno raznolik in presega naloge običajnega inšpektorja. Zakonodajelec mora 
zato vzpostaviti prožne ureditve, ki vodstvu agencije omogoča organizacijo in 
optimizacijo delovnih procesov. 

AERO 4M 201 (3) Na zahtevo agencije mora vložnik 
zahteve za vpis novega tipa 
zrakoplova v register zrakoplovov 
oziroma vpis novega tipa zrakoplova v 
spričevalo letalskega prevoznika in v 
podobnih primerih zagotoviti ustrezno 
usposabljanje za letalske nadzornike, 
ki je potrebno za izvajanje nadzora 
nad tem tipom zrakoplova. 
 
Ne strinjamo se, da mora prevoznik 
kriti stroške usposabljanja  
nadzornikov za tip zrakoplova. 

Ob ustanovitvi agencije je bilo v 
zakon zapisano, da se takse 
uvajajo tudi z namenom, da se bo 
iz njih financiralo izobraževanje 
nadzornikov. 
 
Ta člen se nam zdi nesmiseln 
tudi iz razloga, ker se nadzorniki 
menjujejo po podjetjih in bi lahko 
Agencija ob vsaki menjavi  
nadzornika zahtevala dodatno 
izobraževanje. 
 
201 člen zakona  tudi ne definira 
obseg in vrsto usposabljanja , ali 
je to usposabljanje za nadzornike 
plovnosti , ali je potrebno šolati 
tudi pilote. Člen tudi ne definira 
ekvivalenten tip letala, ki ga 
definira  1321/2014. 

Se ne upošteva.  
 
 
 
Ne, to se bo zgodilo. Agencija mora imeti eno usposobljeno osebo za določen tip 
zrakoplova (glej tudi zahteve po 965/2012) in menjava uradnih oseb po 
organizacijah ne more biti tak razlog. Gre za sredstva, ki jih mora organizacija 
zagotovitvi ob uvedbi novega tipa zrakoplova/vpisu novega tipa na AOC/v register 
zrakoplovaov, ne pa zaradi menjav uradnih oseb agencije. Dopolni se 
obrazložitev. 
 
Odvisno od vloge organizacije. 
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MJU 201/2 Ker bi lahko bila določba drugega odstavka 201. člena Predloga zakona v 
neskladju s 15. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru, predlagamo bolj 
natančno obrazložitev navedene določbe, da ne bo prišlo do vprašanja 
»konflikta interesov«. 

Se upošteva, obrazložitev se dopolni. Pojasnjuje se, da gre za obstoječo ureditev, 
ki je primerljiva z ureditvami v drugih državah članicah EU. 

MJU 202 Pogoje za zasedbo delovnega mesta letalski nadzornik ureja tudi Uredba o 
notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne 
uprave in v pravosodnih organih, (priloga I), zato predlagamo da se v 
navedenem členu črta pogoje za zasedbo delovnega mesta in upošteva 
navedeno uredbo, kot tudi, da se črta sklic na predpise s področja letalstva. 

Se ne upošteva. Delovna mesta so uvrščena v Uredbi o uvrstitvi delovnih mest v 
javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede, v kateri pogoji 
za zasedbo delovnega mesta niso določeni. 

MP 202 (enako 
kot k 200) 

V zvezi z določitvijo pooblastil uradnih oseb in pogoji za (letalske) nadzornike 
in nadzornike ugotavljamo, da so posebej določeni pogoji za upravljanje 
upravnega nadzora in posebej pogoji za vodenje in odločanje v postopku o 
prekršku, kar daje vtis, da nekateri (letalski) nadzorniki lahko vodijo le 
upravne postopke, nekateri pa v nadaljevanju tudi prekrškovne postopke. 
Menimo, da predlagana ureditev ni ustrezna, in bi bilo potrebno pooblastila 
in pogoje za (letalske) nadzornike določiti na podoben način kot so ti določeni 
za inšpektorje – inšpektor je namreč pristojen tako za vodenje in odločanje v 
postopku upravnega nadzora, če pa je v tem postopku ugotovljena kršitev, 
ki pomeni storitev prekrška, pa isti inšpektor v nadaljevanju vodi in odloča 
tudi v prekrškovnem postopku.  
Ob tem poudarjamo, da morajo biti pooblastila in pogoji za (letalske) 
nadzornike določeni v zakonu in ne podzakonskih predpisih. 
200. člen predloga zakona določa uporabo službene izkaznice. 
Domnevamo, da bodo na službeni izkaznici izpisani tudi nekateri osebni 
podatki, kar pomeni, da gre za obdelavo osebnih podatkov. Skladno s prvim 
odstavkom 9. člena ZVOP-1 je treba v zakonu določiti tudi osebne podatke, 
ki se bodo na ta način obdelovali. Predlagamo, da se v členu navede osebne 
podatke, ki so zapisani na službeni izkaznici (fotografija, osebno ime, 
identifikacijska številka …). 
 

Pripomba se ne upošteva. Glej zgoraj k 200. členu. 

Letalska 
zveza 
Slovenije 

202. člen 
(vse razen 
odst. 1) 
 

Črtati vse, razen 1. odstavka 
 

V prvem odstavku je navedeno, 
kje so ti predpisi določeni, zakaj 
jih je potem potrebno vnašati v 
sam zakon. 
Poleg tega so to spet podatki, ki 
sodijo v sistemizacijo dela oz. 
druge primernejše akte, ki urejajo 
delovanje agencije in ne v Zlet. 
 

Se ne upošteva.  
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MIZŠ 202 v zvezi z zgoraj navedenim predlogom zakona, ki smo ga prejeli v 
medresorsko usklajevanje, vam v nadaljevanju pošiljamo predloge 
popravkov, ki se nanašajo na pravilen zapis ravni izobrazbe. 
Za lažje razumevanje predlaganih popravkov pojasnjujemo, da ravni 
izobrazbe v RS ureja Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij (Uradni list 
RS, št. 104/15; v nadaljnjem besedilu: Zakon o SOK). Priloga 2 tega 
zakona, ki se nanaša na kvalifikacije v SOK in vsebuje 10 ravni izobrazbe 
(z navedbami vseh izobrazb posamezne ravni, torej bolonjske in 
predbolonjske), je dosegljiva na spletni strani https://www.uradni-
list.si/files/RS_-2015-104-00001-OB~P002-0000.PDF 
- 1. točka drugega odstavka 
"1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve 
stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po 
študijskih programih prve stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja 
slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven slovenskega ogrodja 
kvalifikacij, ustrezne smeri glede na vrsto nalog, ki jih opravlja," 
- 1. točka petega odstavka 
Če s šesto ravnjo izobrazbe v skladu s predpisi, ki urejajo klasifikacijski 
sistem izobraževanja in usposabljanja, mislite na "16 Šesta raven: 
Visokošolsko izobraževanje prve stopnje in podobno 
izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje in podobna izobrazba" 
(vključuje podraven 6/1: Višješolsko in višje strokovno 
izobraževanje/višješolska, višja strokovna in podobna izobrazba in 
podraven 6/2: Visokošolsko izobraževanje prve stopnje, visokošolsko 
strokovno izobraževanje (prejšnje) in podobno izobraževanje/visokošolska 
izobrazba prve stopnje, visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) in 
podobna izobrazba) iz Priloge 1 (Klasifikacija vrst izobraževalnih 
aktivnosti/izidov) k Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema 
izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17), potem je 
pravilen zapis: 
"1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu za 
pridobitev višje strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko 
ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 6. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij, in 
ki je predpisana za izvrševanje predpisov na področju, ki ga nadzoruje, 
ustrezne smeri glede na vrsto nalog, ki jih opravlja," 
- 1. točka šestega odstavka 
"1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve 
stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po 
študijskih programih prve stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja 
slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven slovenskega ogrodja 
kvalifikacij, ustrezne smeri glede na vrsto nalog, ki jih opravlja, oziroma 
najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu za pridobitev višje 
strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, 

Se upošteva. 
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uvrščena v 6. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij, ustrezne smeri, če 
vodijo le postopke pred izdajo odločbe v zahtevnih upravnih zadevah," 
- osmi odstavek 
- glede napovednega stavka "Pogoje glede izobrazbe iz 1. točke drugega in 
1. točke petega odstavka tega člena izpolnjuje tudi oseba, ki ima 
višješolsko izobrazbo, pridobljeno pred uvedbo visokošolskega 
strokovnega izobraževanja leta 1996 oziroma univerzitetnega študija po 
letu 1998..." glejte opombo št. 3 in št. 4 (pri 6. ravni po SOK) v Prilogi 2 k 
Zakonu o SOK. 
Če je mišljeno, da v tem pogoju navedete višješolsko izobraževanje, ki se 
je izvajalo po Zakonu o usmerjenem izobraževanju (zaključilo se ga je sicer 
lahko še do 30. 9. 2002) - to je torej glede na opombo št. 4 (torej ne po 
poznejših Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju (po letu 1996) 
ali pa Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju (po letu 2004)  - po 
opombi št.3), je pravilna navedba: 
"Ne glede na 1. točko prvega odstavka in 1. točko petega odstavka tega 
člena izpolnjuje pogoje glede izobrazbe tudi oseba, ki ima višjo strokovno 
izobrazbo oziroma višješolsko izobrazbo, pridobljeno do 30. 9. 2002 v 
skladu z Zakonom o usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 11/80, 
6/83, 25/89 in 35/89), in:"  
Ob predpostavki, da z navedbo "za katerega se zahteva visokošolska 
izobrazba" na koncu osmega odstavka, mislite najmanj izobrazbo, 
pridobljeno po študijskih programih prve stopnje oziroma izobrazbo, ki 
ustreza isti ravni (npr. "predbolonjska" visoka strokovna izobrazba), 
besedilo na koncu odstavka "in s tem izpolnjuje tudi pogoje za zasedbo 
delovnega mesta v agenciji, za katerega se zahteva visokošolska 
izobrazba." nadomestite z besedilom 
 "in s tem izpolnjuje tudi pogoje za zasedbo delovnega mesta v agenciji, za 
katerega se zahteva najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem 
programu prve stopnje, oziroma izobrazba, ki ustreza ravni izobrazbe, 
pridobljene po študijskih programih prve stopnje, in je v skladu z zakonom, 
ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 7. raven slovenskega 
ogrodja kvalifikacij.".   

SVZ 202/2/1 Izobrazbene pogoje uskladiti z MIZŠ. Da. 
SVZ 202/8 »ki ima višješolsko izobrazbo, pridobljeno pred uvedbo visokošolskega 

strokovnega izobraževanja leta 1996 oziroma univerzitetnega študija po 
letu 1998« - To je odstop od izpolnjevanja v zakonu določenih pogojev; je 
to ok, kako se je določilo presečno leto? 
 
Prosimo za pojasnilo. 

Usklajeno z MIZŠ. 
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MJU 203 V zvezi z zaposlitvijo osebe, ki ni strokovno usposobljena, se pojavlja 
nejasnost, ali je mišljena strokovna usposobljenost, kot izhaja iz 204. člena 
Predloga zakona, v kolikor je temu tako, predlagamo, da se poenotita 
izraza »strokovna usposobljenost« in »usposobljenost«, saj se v 
nasprotnem razume, da gre za dva različna pojma, pri čemer pojem 
»strokovna usposobljenost« ni obrazložen. 
 
Predlagamo ponovni premislek o dolžini obdobja, v katerem mora oseba 
izpolniti pogoj za zasedbo delovnega mesta. 
 
Predlagamo tudi na dopolnitev navedene določbe, v smislu katere naloge 
lahko v postopku nadzora opravlja oseba, ki ni strokovno usposobljena. 

Pripomba se upošteva, določba se popravi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V desetletni praksi se je to obdobje izkazalo za realno, saj je del usposabljanja 
treba opraviti tudi v tujini, usposabljanja pa se ne izvajajo pogosto (npr. max 
dvakrat letno). 
 
 
 
Gre za obstoječo ureditev. Se delno upošteva. 
 

Letalska 
zveza 
Slovenije 

203 Ne sodi v Zlet Delodajalec- agencija, bi moral 
imeti to urejeno v svojih internih 
oz. v zakonu, ki bi bil namenjen 
izključno delovanju agencije. 

Se ne upošteva. 

SVZ 203 Enako kot pri preiskovalcih; Se upošteva, določba se spremeni. 
MP 203 V zvezi z določbo drugega odstavka 203. člena predloga zakona menimo, 

da ta ni ustrezna, vsaj v delu, ki se nanaša na vodenje in odločanje v 
prekrškovnem postopku. Glede na navedeno predlagamo, da se drugi 
odstavek 203. člena predloga zakona zameji na posamezna upravna dejanja 
na področju opravljanja letalskega nadzora, saj oseba, ki nima izpolnjenih 
pogojev za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku po ZP-1, ne sme 
v hitrem prekrškovnem postopku opravljati nobenih procesnih dejanj. 
 

Se upošteva. 

Fizična 
oseba 1 

204 1. Člen izčistiti. 
2. Prvi odstavek: Kdo je to v 3. točki v primerjavi s 1. in 2. točko?. 

Se ne upošteva. Gre za nerazumevanje določbe. 

Letalska 
zveza 
Slovenije 

204 Ne sodi v Zlet Delodajalec- agencija, bi moral 
imeti to urejeno v svojih internih 
oz. v zakonu, ki bi bil namenjen 
izključno delovanju agencije. 

Se ne upošteva. 

SVZ 204/2 »ki jih je določil minister, pristojen za upravo« - Verjetno te predpiše 
minister, pristojen za upravo po svojem zakonu? 

Določba se spremeni, briše se del besedila glede pristojnosti ministra. 
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MP 204, 205 204. člen predloga zakona določa usposobljenost uradnih oseb, 205. člen 
predloga zakona pa preverjanje strokovne usposobljenosti za strokovno 
področje. 
Glede na to, da so celotne določbe glede pristojnosti, pogojev in 
usposobljenosti po naši oceni določene nejasno in nesistemsko (glejte tudi 
pripombe k 259., 261. in 291. členu predloga zakona), predlagamo, da se v 
zvezi s poglavjem z naslovom »XI. Nadzor in prekrškovni postopki« skliče 
poseben usklajevalni sestanek.  
Ob tem pripominjamo, da je preverjanje strokovne usposobljenosti za 
strokovno področje vsaj v delu, ki se nanaša na prekrškovne postopku, 
neustrezno. Pogoj strokovne usposobljenosti za vodenje in odločanje v 
prekrškovnem postopku se lahko pridobi na način, da oseba na Upravni 
akademiji, ki je organizirana v sklopu Ministrstva za javno upravo, opravi 
usposabljanje in izpit v skladu z Uredbo o dopolnitvi Uredbe o vrsti izobrazbe, 
strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje in odločanje v 
prekrškovnem postopku (v nadaljevanju: uredba) pri čemer izjeme določa 
21. člen uredbe. 
Pridobitev ustreznih pooblastil lahko določa tudi zakon (glejte npr. določbo 
157. člena Zakona o ohranjanju narave), vendar menimo, da taka ureditev 
za letalske nadzornike ne bi bila najbolj primerna. 
Menimo, da bi bilo za (letalske) nadzornike najprimerneje, da za izvajanje 
svojih pooblastil opravijo izpit za inšpektorja (ta pokriva tako upravni del kot 
prekrškovni del), lahko pa opravijo ločeno usposabljanje in izpit za vodenje 
in odločanje v prekrškovnem postopku ter posebej usposabljanje in izpit za 
vodenje in odločanje v upravnem postopku. 
 

Pripomba ni jasna. 
 
V praksi usposabljanje letalskih nadzornikov in nadzornikov poteka točno tako, kot 
navaja MP (na UA se opravi izpit iz upravnega postopka in izpit za inšpektorja 
(ZIN in ZP), potem sledi še usposabljanje glede strokovne usposobljenosti za 
specifično strokovno področje (letalska materija - 205. člen).  
 
Premerjava z Zakonom o ohranjanju narave je popolnoma neprimerna, saj je 
obseg pooblastil naravovarstvenega nadzornika neprimerno manjši. 
 
Prosimo za predlog drugačnega zapisa določbe. 

Fizična 
oseba 1 

205 Kako preveriti prvega kandidata za določeno strokovno področje?? 
 

Komentar predlagatelja. 

Letalska 
zveza 
Slovenije 

205 Ne sodi v Zlet Delodajalec- agencija, bi moral 
imeti to urejeno v svojih internih 
oz. v zakonu, ki bi bil namenjen 
izključno delovanju agencije. 

Se ne upošteva. 

Letalska 
zveza 
Slovenije 

206 Ne sodi v Zlet Delodajalec- agencija, bi moral 
imeti to urejeno v svojih internih 
oz. v zakonu, ki bi bil namenjen 
izključno delovanju agencije. 

Se ne upošteva 

SVZ 206 »zakonom« - Katerim? Določba se spremeni, briše se del besedila . 
SVZ 4. 

Posebna 
ureditev 
upravnega 
postopka 

Je to poglavje (207. do 239. člena) usklajeno z MJU? Da. 
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SVZ 207 V čem je razlika med odstavkoma? Nejasna določba, sploh se ne ve, kaj 
velja. 

Pripomba se upošteva. Določba se popravi. Namen določbe je, da se za vse 
postopke po tem zakonu uporablja ZUP, razen če ta zakon določi drugače. 

SVZ 208/3 Posamezna strokovna dejanja v postopku so torej agenciji podlaga za 
odločanje; če lahko po pooblastilu posamezna dejanja opravlja strokovna 
organizacija, se s tem v zvezi postavlja vprašanje, ali lahko potemtakem 
pride do neenake obravnave strank? P 

Pojasnjujemo, da gre tu za osebe, ki so pogodbeni sodelavci agencije in imajo 
specifična strokovna znanja (npr type rating za redko vrsto zrakoplova) in v 
postopku predstavlja stokovno pomoč uradni osebi agencije, ki vodi določen 
postopek. S tem se , nasprotno kot dvomite, zagotavlja celovita in strokovna 
obravnava vloge (stranke). 

SVZ 208/4 Kakšne naloge opravljajo kot sodelujoči v postopku, poleg nalog iz tretjega 
odstavka, glede na to, da je uradna oseba agencije tista, ki vodi postopek? 

Opravljajo izključno naloge iz tretjega odstavka, četrti odstavek pa zgolj določa, da 
»strokovni pomočniki« nikoli ne vodijo ali odločajo v postopku, pač pa je to vedno 
uradna oseba agencije. 

MK 209 Pri izvajanju letalskega nadzora v tujini 209. člen predloga zakona določa, 
da lahko slovenska javna agencija, ki ima podeljeno javno pooblastilo za 
vodenje uradnih postopkov, posamezna procesna dejanja vodi v 
angleškem jeziku. Dokazi, ki so pridobljeni z izvedbo posameznih 
procesnih dejanj v tujini, veljajo tudi v postopku letalskega nadzora, ki teče 
v Republiki Sloveniji. Ne glede na to, da javna agencija izvaja svoje naloge 
v tujini, gre za slovensko javno agencijo, ki izvaja oblastne naloge na 
podlagi podeljenega javnega pooblastila, zato menimo, da mora agencija 
procesna dejanja izvajati v slovenskem jeziku, zavezanec pa ima pravico 
do tolmača. To še toliko bolj izhaja iz dejstva, da se bodo tako pridobljeni 
dokazi uporabljali v postopku, ki teče v Republiki Sloveniji, v kateri je uradni 
jezik slovenščina. 

Pripomba se ne upošteva, glej obrazložitev. Dodatno pojasnjujemo, da se 
zavedamo posebnosti predlagane ureditve, ki ji verjetno ni para v slovenski 
zakonodaji. Zakonodajalec mora ob dejstvu novega celovitega urejanja področja 
civilnega letalstva uvesti tudi rešitve, ki naslavljajo specifične okoliščine, kot je 
raba angleškega jezika v civilnem letalstvu, ki ima izrazito mednarodno 
naravnanost. Da bi ta predlog zakona namerno spregledal dejstvo, da mora 
agencija obvladovati postopanje v angleškem jeziku, bi bilo nespametno in 
nesmotrno. Predlog tega zakona z določbami o uporabi angleškega jezika pri 
postopanjih agencije ustvarja pravno urejeno okolje, v katerem je delovanje 
agencijo izpostavljeno angleškemu jeziku (ne glede na slovensko zakonodajo o 
rabi slovenskega jezika). V Sloveniji ni na voljo tolmačev za slovenski in angleški 
jezik, ki obvladujejo izrazja vsega procesnega postopanja agencije in vsebine 
materialnih predpisov, niti jih ni dovolj, glede na obseg nujnega postopanja v 
angleškem jeziku. Dosledno sledenje zahtevam glede rabe slovenskega jezika bi 
popolnoma onemogočilo delovanje agencije zaradi pretežne mednarodne narave 
civilnega letalstva, ki vedno deluje v angleškem jeziku.  

SVZ 209/3 »v angleškem jeziku« - Pa gre za slovenskega državljana? Ne, ne gre za slovenskega državljana. 
Fizična 
oseba 1 

210 Uskladiti z Ustavo RS, ZUP in ZJSJ. Mnenje predlagatelja. 
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AERO 4M 210 Člen 210 je potrebno umakniti iz 
zakona. 
 

Zahtevamo zaščito slovenskega 
jezika. Postopki se morajo voditi v 
slovenskem jeziku , to je naša 
ustavna pravica, 
 
Ostre pripombe na ta člen ima 
tudi naš sindikat. Moramo zaščititi 
naše strokovnjake. Kar nekaj 
podjetij , kjer lastniki niso 
Slovenci, je že pripeljalo 
strokovnjake iz JV Evrope, ki za 
nižje plačilo zasedajo odgovorna 
delovna mesta in jemljejo 
možnost zaposlitve naših oseb.  
 
Zakaj je angleščina možna za 
pogovor s CAA (člen 210) 
medtem, ko je potrebno prevajati 
ACMI in druge pogodbe iz 
angleščine v slovenščino (člen 
52, odstavek šest)?  

Glej odziv na pripombo MK k 209. členu. 
 
Določba je procesne narave za postopanje agencije, ne pa za operatorja. 
Zakon določa možnost, da se zgolj posamezna procesna dejanja vodijo v 
angleškem jeziku, odloča pa se vedno v slovenskem jeziku. Zato ne vidimo 
možnosti, da bi se tujec, ki ne zna slovenskega jezika sploh lahko zaposlil na 
agenciji. 
 
Žal je pa res, da se pri določbah glede registra zrakoplovov to ne more upoštevati. 
Pri vpisu v register veljajo postulati civilnega prava. 
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MK 210  
Glede na ustavno in zakonsko ureditev 
menimo, da se morajo uradni postopki 
javne agencije voditi v slovenščini, 
izjemoma tudi v italijanščini in 
madžarščini, in ne v angleščini. Sedmi 
odstavek 62. člena Zakona o 
splošnem upravnem postopku (Uradni 
list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 
65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – 
ZIUOPDVE) določa, da imajo stranke 
in drugi udeleženci postopka, ki ne 
znajo jezika, v katerem teče postopek, 
ali ga ne morejo uporabljati zaradi 
invalidnosti, pravico spremljati potek 
postopka po tolmaču. Organ jih je 
dolžan o tem poučiti. Tudi ni logična 
predlagana ureditev, da se stranka 
odpove pravici do tolmača, a se ji kljub 
odpovedi tej pravici zagotavljata 
izvedba in spremljanje postopka v 
angleškem jeziku. Predlagamo, da 
210. člen predloga zakona ustrezno 
uskladite z veljavno ustavno in 
zakonsko ureditvijo. 

11. člen Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 
33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – 
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 
69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 
69/04 – UZ50, 68/06 – 
UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 
47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – 
UZ70a in 92/21 – UZ62a) določa, 
da je uradni jezik v Sloveniji 
slovenščina. Na območjih občin, 
v katerih živita italijanska ali 
madžarska narodna skupnost, je 
uradni jezik tudi italijanščina ali 
madžarščina.  
 
Prvi odstavek 4. člena Zakona o 
državni upravi (Uradni list RS, št. 
113/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 
– ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 
8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 
12/14, 90/14, 51/16, 36/21 in 
82/21; v nadaljnjem besedilu: 
ZDU-1) določa, da je uradni jezik 
v upravi slovenščina. Na 
območjih občin, v katerih živita 
avtohtoni italijanska oziroma 
madžarska narodna skupnost, je 
uradni jezik v upravi tudi 
italijanščina oziroma 
madžarščina. Na teh območjih 
uprava posluje tudi v jeziku 
narodne skupnosti. Če stranka v 
postopku uporablja jezik narodne 
skupnosti, uprava vodi postopek 
v jeziku narodne skupnosti in 
izdaja pravne in druge akte v 
postopku v slovenščini in v jeziku 
narodne skupnosti. Pred 
začetkom postopka mora organ 
seznaniti stranko s to pravico 
(drugi odstavek 4. člena ZDU-1). 

Gre za stranko, ki ne razume slovenskega jezika. Uradna oseba agencije nato 
jasno vpraša to stranko, ali želi v postoku tolmača. Če ta stranka tolmača zahteva, 
ga bo agencija morala zagotoviti. Če pa se bo stranka odpovedala tej pravici in ji 
bo zadoščalo sporazumevanje v angleškem in slovenskem jeziku, se bo postopek 
odvijal na ta način. To je namen te določbe. 
Argumente glede rabe angleškega jezika so pojasnjeni pri našem odzivu na 
pripombe k 209. členu. 
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MJU 214 Opozoriti želimo, da opozorilo o vročitvi, ki se pusti na vidnem mestu na 

krovu zrakoplova ne predstavlja vročitve odločbe. Menimo, da gre za 
nepopolno določbo, pri kateri je treba določneje opredeliti postopek 
vročanja, in sicer, ali gre za vročitev z javnim naznanilom oziroma kašne 
posledice ima takšen način vročitve. 

Se delno upošteva. Ne gre za vročanje z javnim naznailom, ker gre za znane 
osebe. 
Dodajo se posledice vročitve na vidnem mestu. 

Fizična 
oseba 1 

216 Prvi odstavek: Postopki ne morejo biti odvisni od nekih namišljenih znanj 
uradne osebe, če zakon ne ureja vprašanja stopnje znanja jezika. 
 

Pripomba se ne upošteva. 

MK 216/1 Predlagamo, da se prvi odstavek 216. 
člena predloga zakona črta.  
 
 

Obrazložitev: Listine oziroma vsa 
dokumentacija, s katero ravna 
uradna oseba agencije, mora biti 
v slovenskem jeziku, ob njem pa 
lahko tudi v tujem jeziku. 
Smiselno glede na črtanje prvega 
odstavka naj se zapiše drugi 
oziroma po novem prvi odstavek 
tega člena. 

Se ne upošteva, gre za eno od določb, s katero se celovito ureja raba angleškega 
jezika po tem zakonu. 

SVZ 216 Je to ok z vidika rabe slovenskega jezika? Glej usklajevanje z  MK. 
MJU 217 Predlagamo, da se tretji odstavek navedenega člena spremeni tako, da se 

glasi: 
« 3) Zaradi zagotovitve varnosti pravnega prometa so državnem portalu 
eUprave dostopni podatki o osebnih izkaznicah, in sicer: 
- organ, pristojen za izdajo listine, 
- številka listine, 
- datum izdaje in datum veljavnosti, 
- status veljavnosti, 
- datum naznanitve pogrešitve, uničenja, kraje ali neveljavnosti.«. 

Se upošteva, določba in obrazložitev se spremenita.  

MNZ (2) 
ODZIV 
14.12.2021 

217 K 217. členu (pripomba MJU) 
MJU je predlagalo poenotenje zapisa z Zakonom o osebnih izkaznicah, 
čeprav je pomotoma za namen uporabe v Zakonu o letalstvu uporabilo 
pojem "osebne izkaznice", zato njihova pripomba ni ustrezna. Po našem 
mnenju preoblikovanje besedila ni potrebno. 

Se ne upošteva, določba se spremeni, kot zahteva MJU. 

SVZ 218/1 »usposobljene subjekte, te osebe v njenem imenu ugotavljajo dejstva in 
okoliščine, ki so v postopku pomembne za izdajo ustreznih listin ali 
ugotavljanje izpolnjevanja pogojev, v skladu s katerimi so bile te listine 
izdane« - Se pravi nimajo pooblastila za odločanje v upravnih zadevah? Iz 
196. člena (pooblaščeni izvajalci) pa to ne izhaja. Neusklajenost med 
določbami. Ponovno preverite. 

Pripomba se upošteva, člen se črta. 
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SVZ 218/2 »Tako navedene osebe se štejejo za uradne osebe po zakonu, ki določa 
upravni postopek, in imajo pooblastilo za opravljanje posameznih dejanj v 
upravnem postopku« - Je taka presumpcija sploh dopustna? Na nek način 
gre za delegacijo pristojnosti. Pridobite mnenje MJU k celotnemu postopku. 

Pripomba se upošteva, člen se črta. 

Fizična 
oseba 1 

219 Prvi odstavek: Kako se to sklada z Ustavo RS in ZUP? Preverjanje znanja v skladu z odločbo ustavnega sodišča v RS ni upravni 
postopek. 

MK 219/3 Predlagamo, da se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:  
»(3) Agencija lahko izpite izvaja v angleškem jeziku samo, če se preverja 
znanje, ki ga je treba izkazati v angleškem jeziku.«. 

Se ne upošteva, gre za eno od določb, s katero se celovito ureja raba angleškega 
jezika po tem zakonu. 
Izpite za večino pilotskih licenc določa EASA in se jih izvaja v enotnem evropskem 
sistemu zgolj v angleškem jeziku. 

SVZ 219/3 Ali to pomeni, da se ob slovenskem jeziku, uporabi še angleški jezik (kot je 
to pri 210(1)? Prosimo za pojasnilo. 

Ne, izpite za večino pilotskih licenc določa EASA in se jih izvaja v enotnem 
evropskem sistemu zgolj v angleškem jeziku. 

MJU 220 Ni jasno opredeljeno, kdo so drugi javni uslužbenci in strokovni pomočniki 
agencije. 

Določba se zaradi jasnosti dopolni, glej obrazložitev. 

Fizična 
oseba 1 

223 1. Prvi odstavek: Za tako dolge roke, bi morali biti razlogi bolj določni. 
Glede rokov je sicer obrazložitev naveden v prejšnjem delu predloga. 
2. Drugi odstavek: Enako kot prej. 
 

Mnenje predlagatelja. Glej utemeljitev spodaj. 

AERO 4M 223 (1) Če je v postopku, ki se začne na 
zahtevo stranke, potrebno izvesti 
poseben ugotovitveni postopek, 
mora agencija izdati odločbo in jo 
vročiti stranki najpozneje v osmih 
mesecih od vložitve popolne 
vloge. Agencija lahko ta rok podaljša 
za največ šest mesecev, če je to 
potrebno zaradi obsežnih…….. 
 
Smatramo, da so roki predolgi. 

Osem mesecev je predolgo 
obdobje in za letalsko industrijo 
predolgo. Prav tako je predolgo 
obdobje dodatnega podaljševanja 
za 6 mesecev. 
 
Smiselno bi bilo definirati različne 
ugotovitvene postopke in roke, 
saj izdaja AOC zahteva  bistveno 
več angažiranja Agencije, kakor 
na primer dodati letalo novega 
tipa v CAMO. 
 
 
 

Roki so določeni ne samo zaradi agencije, pač pa predvsem zaradi varstva pravic 
strank v postopku. V praksi se je izkazalo, da vlagatelji kompleksnih upravnih 
postopkov (npr. vloga za začetno izdajo AOC ali CAMO) niso sposobni v roku, ki 
ga agencija določi, dopolniti vloge. Kot veste, gre za dopolnitve  OM ali exposition 
(priročnik za plovnost). Eu predpisi predlagajo, da se vloge podajo najmanj 90 dni 
pred pričetkom dela organizacije, vendar doslej še nobena organizacija ni uspela 
izkazati izpolnjevanja vseh pogojev v takem obdobju. 

KZPS 223 V zvezi s prvim odstavkom menimo, da je rok za izdajo odločbe agencije, ki 
je napram roku za izdajo odločbe po splošnih predpisih daljši kar za šest 
mesecev, dodatno pa se lahko podaljša še za šest mesecev, nesorazmerno 
dolg. Upoštevaje, da se lahko v posledici prepočasnega delovanja agencije 
med drugim ohromi letalska dejavnost v Republiki Sloveniji, predlagamo, da 
rok za izdajo odločbe agencije ostane, kot je določen s splošnimi predpisi (in 
ki velja tudi za ostale organe), oziroma se podaljša največ na (skupno) tri 
mesece od vložitve popolne vloge. 
 

Glej utemeljitev zgoraj. 
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MJU 224 V zvezi s pisno izdajo odločbe menimo, da bi morala biti izdana v vseh 
primerih, ko je bila odločba razglašena ustno, torej v vseh primerih nujnosti 
zagotavljanja varnosti zračnega prometa in ne le takrat, ko je bila zaradi 
navedenega ustno razglašena po telefonu ali v angleškem jeziku. 
Predlagamo ustrezno dopolnitev določbe 

Se upošteva, v vsakem primeru ustne odločbe je treba izdati pisno odločbo. 

Fizična 
oseba 1 

225 Prvi odstavek: 
a) Kateri predpis EU določa obliko odločbe (določajo obrazce kot 

listine/certifikate)? 
b) Bo pa verjetno le treba navesti pravno podlago za izdajo take 

odločbe in pravno podlago za odločitev. 
 

Mnenje predlagatelja. 

MJU 225 Predlagamo poenostavitev zapisa navedene določbe, katere bistvo je v 
izdaji odločbe s skrajšano obrazložitvijo tako, da bo jasno in razumljivo 
določena njena vsebina. 

Pripomba ni jasna, vsebina odločbe je navedena. 

Fizična 
oseba 1 

226 Kaj je razlog za to ureditev? Naslov člena? 
 

Ni jasno vprašanje.  

Fizična 
oseba 2 

227/1  »ki so jim odobrene s«  Uskladitev.  Se ne upošteva. 

SVZ 227/1 »Organizacije« - Katere so to? Ne gre za pooblaščene izvajalce iz 196. 
člena? 
Prosimo za pojasnilo. 

Ne, ne gre za pooblaščene izvajalce, gre za imetnike certifikatov, npr. organizacija 
za vodenje stalne plovnosti v skladu s predpisi EU. 

MJU 228 Predlagamo, da se ponovno razmisli o vsebini določbe v smislu, kako teče 
postopek od ugotovitve nezakonitosti odločitve pristojne organizacije. 

Gre za ugovor proti odločitvi imetnika organizacije (kot je urejen s predpisi EU). 
Ker gre za procesno dejanja, se uredi v zakonu. 

Fizična 
oseba 1 

229 
K 6. točki 

So to "usposobljeni subjekti? 
 

Ne. Nanaša se na uradne osebe, ki imajo tak status po tem zakonu. 

MP 229 
K naslovu 
poglavja 
»6. …« 

V zvezi z zgoraj navedenim naslovom predlagamo, da se jasno in 
nedvoumno določi, da gre za preiskovalna pooblastila v upravnih postopkih 
letalskega nadzora. »Prekrškovni« del nadzora je namreč sistemsko urejen 
v ZP-1, kje je glede na kaznovalnopravno naravo postopka treba zagotoviti 
pravna jamstva v kazenskem (tudi prekrškovnem) postopku – 29. člen 
Ustave ter izhajati iz domneve nedolžnosti – 27. člen Ustave, 7. člen ZP-1. 
 

Seveda. Ta zakon ne posega v ureditev po ZP-1. Besedila se ne spreminja, ker je 
to samoumenvo, s spreminjanjem zapisa pa bi po nepotrebnem obremenjevali 
besedilo. 

Fizična 
oseba 1 

229 Prvi odstavek: Verjetno bi se prvi stavek moral začeti z "Nadzirani ...". Redakcija. 
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Fizična 
oseba 1 

231 Prvi odstavek: 
a) Je skladno z ZIN in predpisi EU glede dostopa? Se s tem misli na 

določbe, kot je ORO.GEN.140 (Dostop)? To je za EU že rešeno. 
Kako je rešeno za dostop v primerih, ki so v pristojnosti urejanja 
RS? 

b) Peti odstavek 36. člena Ustave RS: Pod pogoji, ki jih določa 
zakon, sme uradna oseba brez odločbe sodišča vstopiti v tuje 
stanovanje ali v tuje prostore in izjemoma brez navzočnosti prič 
opraviti preiskavo, če je to neogibno potrebno, da lahko 
neposredno prime storilca kaznivega dejanja ali da se zavarujejo 
ljudje in premoženje.  

c) V tem členu je torej treba jasno opredeliti pogoje in okoliščine 
glede razloga "zavarovanja ljudi in premoženja".   

 

Mnenje predlagatelja. 

SVZ 232 (9. 
točka) 

 »v skladu z letalskimi predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki 
Sloveniji.« - Dikcija drugačna kot v preostalem delu; 

Se upošteva, 9. točka se briše.Je že vključena v napovednem stavku. 

Fizična 
oseba 2, 
SVZ 

233/2  »preizkus strokovni pregled«  Nejasno. 
SVZ: Nekaj je odveč: preverite 
zapis. 

 Redakcija. 

Fizična 
oseba 2 

233/8  »ki ji«  Redakcija. 

SVZ 235/1 »Brez poseganja v posebna pravila, ki veljajo za postopke stalnega 
nadzora« - Kaj to pomeni? 

Ker vsa procesna vprašanja niso urejena v predpisih EU, ta zakon določi ukrep z 
opozorilom (da npr. agencija ne postopa samo z dopisom, kar bi bilo na podlagi 
prava EU mogoče, ni pa  duhu slovenskih procesnih pravil. S to določbo se 
naslavlja tudi ugotovitev upravnega inšpektorja MJU v konkretni zadevi. 

SVZ 235/2 »korektivnih ukrepov« - Kakšni pa so ti ukrepi? Izraz iz prava EU. Dopolni se obrazložitev. 
MJU 238 V kolikor o pritožbi odloča minister, predlagamo, da se za komisijo 

uporablja izraz »vodenje« postopka. 
 Pripomba ni jasna, člen uporablja dikcijo »vodenje postopka«, prosimo za 
dodatna pojasnila. 

SVZ 238/5 »v nadaljnjem besedilo: komisija za pritožbo« - Je ni smiselno okrajšati že 
zgoraj? Verjetno se okrajšava nanaša na komisijo iz tretjega odstavka? 
Prosimo za pojasnilo. 
(»besedilo« v »besedilu«) 

Umika se okrajšava. 

Fizična 
oseba 1 

239 Se misli na letališča ali aerodrome? So to vsa ključna področja 
zagotavljanja varnosti? Kaj je z operativnim zračnim prometom Policije? 
 

Misli se na pritožbo zoper odločitev agencije v zvezi  s poglavjem o letališčih. 
Določba se seli v prejšnji oddelek. 
 
 Pripomba ni razumljiva glede OAT Policije?? 

Fizična 
oseba 2, 
SVZ 

240/2  Čičerov: Nejasno. Morda: »ni predpisano drugače«? 
 
SVZ: Nekaj manjka, se ne bere 
. 

Se upošteva. 
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Letalska 
zveza 
Slovenije 

241 Ne sodi v Zlet 
Urediti v namenskem zakonu, ki bi urejal delo in sestavo agencije 

Se ne upošteva. 

Fizična 
oseba 1 

242 Tretji odstavek: Razmisliti o tej rešitvi. Vsekakor treba poudariti letalsko 
strokovnost. Sedaj imamo situacijo, kljub jasni določbi ZJA glede zahtevane 
strokovnosti, da se vsakemu članu sveta agencije lahko najde razlog, zakaj 
ne bi smel biti član sveta agencije. Glejte drugo alinejo tretjega odstavka (je 
strokovnjak s področja dela javne agencije) in tretjo alinejo četrtega odstavka  
(osebe, za katere obstaja možnost konflikta med njihovimi zasebnimi interesi 
in javnimi interesi, ki jih zasleduje javna agencija) 12. člena ZJA. 
 

Se ne upošteva. 

Letalska 
zveza 
Slovenije 

242 Ne sodi v Zlet Urediti v namenskem zakonu, ki 
bi urejal delo in sestavo agencije 

Se ne upošteva. 

SVZ 242/4 To izhaja že iz 240(2), kjer je to določeno za agencijo, posledično velja 
enako za njene organe. 

Se ne upošteva. 240. člen ureja naloge agencije, 242. člen pa ureja pristojnosti 
sveta agencije. 

SVZ 242/5  
Glede na obrazložitev predmetna določba omogoča večjo neodvisnost 
direktorja po vzoru EU; vendar pa se v zvezi z navedeno določbo postavlja 
vprašanje, ali gre za odstop od veljavne ureditve ZJA? Kaj je potem sploh 
naloga sveta oz. kakšno funkcijo ima, če so določene le naloge, ki jih ne 
sme opravljati? 
 
Prosimo za pojasnilo. 

Gre za ureditev, ki sledi veljavni ureditve od 2010 dalje. Gre za odstop od ureditve, 
ki jo določa ZJA, z namenom da sedosega javni interes po tem zakonu, skladnost 
z EU predpisi. Glej obrazložitev.  

Letalska 
zveza 
Slovenije 

243 Ne sodi v Zlet 
Urediti v namenskem zakonu, ki bi urejal delo in sestavo agencije 

Se ne upošteva. 
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MIZŠ 243 - prva alineja prvega odstavka 
 
"- ima najmanj izobrazbo, pridobljeno 
po študijskem programu prve stopnje, 
oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni 
izobrazbe, pridobljene po študijskih 
programih prve stopnje, in je v skladu 
z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje 
kvalifikacij, uvrščena na 7. raven 
slovenskega ogrodja kvalifikacij," 
 

v zvezi z zgoraj navedenim 
predlogom zakona, ki smo ga 
prejeli v medresorsko 
usklajevanje, vam v nadaljevanju 
pošiljamo predloge popravkov, ki 
se nanašajo na pravilen zapis 
ravni izobrazbe. 
Za lažje razumevanje predlaganih 
popravkov pojasnjujemo, da ravni 
izobrazbe v RS ureja Zakon o 
slovenskem ogrodju kvalifikacij 
(Uradni list RS, št. 104/15; v 
nadaljnjem besedilu: Zakon o 
SOK). Priloga 2 tega zakona, ki 
se nanaša na kvalifikacije v SOK 
in vsebuje 10 ravni izobrazbe (z 
navedbami vseh izobrazb 
posamezne ravni, torej bolonjske 
in predbolonjske), je dosegljiva 
na spletni strani 
https://www.uradni-
list.si/files/RS_-2015-104-00001-
OB~P002-0000.PDF 

Se upošteva. 

MP 243 Glejte pripombe k 68. členu (glede 
pogoja predkaznovanosti). 
 

K 68 členu:  
Glede prekrška iz sedmega 
odstavka 68. člena predloga 
zakona menimo, da ni določen 
ustrezno, saj je predviden sankcija 
za prekršek »posameznika«, če 
opravlja naloge izpraševalca ali 
druge pooblaščene osebe brez 
imenovanja agencije. Glede na 
navedeno predlagamo, da se 
predlagani prekršek črta iz 
besedila predloga zakona, saj 
menimo, da bi bilo skrajno 
nenavadno, da bi agencija v 
komisijo imenovala osebo, ki ne 
izpolnjuje pogojev za 
izpraševalca. 
 

Pojasnilo je podano pri pripombi k 68. členu.. 
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MJU 243/1 Ni jasno opredeljeno katere delovne izkušnje se štejejo, ali katerekoli ali 
samo delovne izkušnje s področja letalstva, hkrati ni jasno določeno, kako 
se bo strokovnost dokazovala. 

10 let delovnih izkušenj se nanaša na katerkoli izkušnje, zahteve po strokovnosti 
pa so utemeljene v obrazložitvi. 

MJU 243/3 Predlagamo, da sklene direktor Pogodbo o zaposlitvi in Pogodbo o 
pričakovanih rezultatih in ciljih 
direktorja s pristojnim ministrom po pooblastilu Vlade RS. 

Se zavrne. Prosimo za pojasnilo, saj primerjalne ureditve drugih javnih agencij 
takšne določbe ne poznajo. 

SVZ 244/5 »prejšnjega odstavka« - Preverite sklic! Se upošteva. 
Fizična 
oseba 1  

245 Peti odstavek: Določbe glede jezika morajo biti skladne u ustavo in ZUP. Že 
večkrat navedeno zgoraj.  
 

Se zavrne, glej utemeljitev spodaj. 

MK 245/5 Predlagamo, da se v petem odstavku 245. člena predloga zakona tretji 
stavek spremeni tako, da se glasi:  
»(5) /…/ Interni priročniki iz prejšnjega stavka morajo biti v slovenskem 
jeziku, dodatno pa lahko tudi v angleškem jeziku.«. 

Se zavrne. Priročniki so namenjeni kot pomoč uradnim osebam agencije in niso 
splošni akti agencije. 

SVZ 245/5 »v angleškem jeziku« - Tudi v angleškem jeziku? Se zavrne. Priročniki so namenjeni kot pomoč uradnim osebam agencije in niso 
splošni akti agencije. 

SVZ 245/6/2 »kar pa ne vključuje priprave predlogov vsebine predpisov v skladu z 
nomotehničnimi pravili« - Menimo, da je to odveč; priprava predpisov že po 
ZDU sodi k ministrstvu. 

Se upošteva. 

SVZ 245/10 Podobno je urejeno že sedaj, gl. 179.i(8) 
Akt iz petega odstavka tega člena, ki ni akt v posamezni upravni zadevi ali 
postopku stalnega nadzora, se objavi na način, ki je običajen v zračnem 
prometu. Akti iz petega odstavka tega člena, razen direktiv o varnosti in 
priročnikov za delo nadzornega osebja agencije, se objavijo tudi v Uradnem 
listu Republike Slovenije 
»načrtov« - sprejemljivi načini usklajevanja, navodil in načrtov? 
»Obliko in sestavine direktive o varnosti in plovnostno-tehnične zahteve 
določi agencija.« - Je to potrebno? če jih v skladu z osmim odstavkom 
izdajajo? 

Objava na način, ki je običajen v zračnem promentu, je način z objavo letalskih 
informacij, ki so : zbornik letalskih informacij (AIP), sporočila NOTAM, letalske 
okrožnica (AIS). Ti načini niso primerni za take akte, zato je treba to določbo 
predrugačiti. 
Se ne sprejme – v celotnem besedilu predloga je poenoteno glede na slovenski 
izraz iz prava EU (osnovna uredba, člen 76) 
Da, obliko je treba določiti, da se zadosti formalističnim pričakovanjem glede aktov 
agencije. 

MJU 247 Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, učinkovito in uspešno rabo 
sredstev javne agencije v 
skladu z Zakonom o javnih agencijah opravlja računsko sodišče, zato 
predlagamo sklic na 
navedeni zakon. 

Se ne upošteva. Ta člen določa nadzor nad vsebinskim (letalskim) delom 
agencije, ne pa v zvezi s porabo sredstev, ki ga jasno izvaja račun sko sodišče. 
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MORS 249/5 Določba tega odstavka ni enaka, kot je to zapisano v drugem odstavku 
179m. člena trenutno veljavnega zakona, zato predlagamo, da se določba 
prepiše iz trenutno veljavnega zakona ali pa da MzI preveri in jasno 
opredeli ali njihova predlagana določba zajema vse naloge, ki jih agencija 
izvaja za MO oziroma SV, kot je to izvajala skladno s 179m. členom 
trenutno veljavnega zakona. 
 
Iz trenutno veljavnega Zlet 
(2) Iz proračuna se financirajo splošne varnostne naloge in programi 
agencije, izvajanje strokovnih in razvojnih nalog, mednarodno sodelovanje, 
drug inšpekcijski nadzor in prekrškovni postopki ter druge naloge, ki jih 
agencija izvaja za potrebe drugih državnih organov. Iz proračuna se 
financirajo tudi certifikacijske in podobne naloge, če je to potrebno zaradi 
vzdrževanja potrebnega osebja in usposobljenosti agencije, kadar zaradi 
premajhnega obsega prihodkov iz pristojbin in povračila stroškov ni 
mogoče zagotovi stalne usposobljenosti agencije za izvajanje predpisanih 
nalog. 

Se ne upošteva. Veljavni 179. m člen resda določa, da se iz proračuna financirajo 
splošne varnostne naloge in programi agencije, izvajanje strokovnih in razvojnih 
nalog, mednarodno sodelovanje idr., česar v predlogu novega zakona ni, pač pa 
predlog uporabi dikcijo »ostale, s tem zakonom določene naloge agencije, ki niso 
opredeljen ….«. Taka rešitev se je uvedla, ker v desetletju delovanja agencije ni 
moglo opredeliti katere naloge zgoraj nevedeni pojmi zaobsegajo. Besedilo 
novega zakona tako ne posega v naloge, ki jih je doslej agencija izvajala za druge 
državne organe, v relaciji do MO ni vsebinskih sprememb. 

MJU 250 V skladu s predpisi o sistemu plač v javnem sektorju se določajo tri (3) 
vrste delovne uspešnosti. Kot izhaja iz 250. člena Predloga zakona naj bi 
se samo redna delovna uspešnost določala v skladu s predpisi o sistemu 
plač v javnem sektorju, delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega 
dela in delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu pa 
ne. Na Ministrstvu za javno upravo nasprotujemo opredelitvi delovne 
uspešnosti na način, ki bi pomenila odstop od veljave ureditve področja, kot 
jo določajo Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: 
ZSPJ), Kolektivna pogodba za javni sektor (v nadaljnjem besedilu: KPJS), 
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne 
uslužbence in Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu. 

Se delno upošteva. V skladu s predpisi, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju se 
izplačuje tudi delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega. Dopolni se 
obrazložitev. 
Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu pa se 
namenijo prihodki iz pristojbin in povračil stroškov, ki jih v skladu s tarifo vplačajo 
prosilci in imetniki certifikatov in drugih listin, ki jih izdaja agencija, prihodki iz 
povračil za izvedene certifikacijske postopke, druge izdane posamične pravne akte 
in izvedene naloge stalnega nadzora, ki jih agencija pogodbeno opravi za potrebe 
EASA ali druge pristojne letalske organe, in prihodki od drugih dejavnosti. Gre za 
veljavno ureditev, ki jo je doslej urejal Sklep o ustanovitvi Javne agencije za civilno 
letalstvo Republike Slovenije. V zvezi s tem je bil tudi sprejet Pravilnik o določitvi 
obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 
v Javni agenciji za civilno letalstvo Republike Slovenije. 

Letalska 
zveza 
Slovenije 

250 Ne sodi v Zlet 
Urediti v namenskem zakonu, ki bi urejal delo in sestavo agencije 

Se ne upošteva. 

SVZ 250-253 So določbe 250. do 253. člena usklajene z MJU? Da. 
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MF 250 in 251 Ugotavljamo, da predlogi, ki se nanašajo na vire za izplačilo delovne 
uspešnosti, povečanje osnovne plače, določanje dodatka za stalnost ter 
dodatka za delo v nevarnosti in posebne obremenitve, ne pomenijo le 
širitve pravic in višje finančne učinke, temveč pomenijo tudi odstop od 
enotnega plačnega sistema in ker imajo podobne težnje tudi druge poklicne 
skupine oziroma dejavnosti, bo to pripeljalo do nepreglednosti in 
neobvladljivosti sistema v javnem sektorju ter nepredvidljive porabe 
davkoplačevalskih sredstev. Zato menimo, da bi bilo treba morebitne 
upravičene dodatke urediti oziroma vključiti v sistemski zakon, ki ureja 
plače v javnem sektorju. Nedvomno velja, da takšne parcialne ureditve 
področne zakonodaje, ki pomenijo poseg v obstoječi koncept enotnega 
plačnega sistema v javnem sektorju, zahtevajo širši konsenz. Vlada RS 
(Sklep Vlade RS št. 01002-2/2021/7 z dne 10.2.2021) predvideva 
spremembo sistema določanja plač v javnem sektorju, ki bi poleg večje 
fleksibilnosti omogočal tudi določanje in urejanje specifik za posamezne 
dejavnosti oziroma poklice in je tudi že sprejela izhodišča za pogajanja 
glede prenove plačnega sistema. Zato predlagamo, da se s tovrstnimi 
predlogi počaka, dokler ne bo sprejet dogovor, kakšna naj bo prenova 
veljavnega plačnega sistema (t.i. morebitni izstop posameznih poklicev ali 
dejavnosti). 

Glej pripombo k MJU k 251. členu. 

Letalska 
zveza 
Slovenije 

251 Ne sodi v Zlet 
Urediti v namenskem zakonu, ki bi urejal delo in sestavo agencije 

Se ne upošteva 
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MJU 251 Osnovni pravni okvir za sistem plač v javnem sektorju predstavljata ZSPJS 
in KPJS. V skladu z navedenimi predpisoma se določajo plače (plača je 
sestavljena iz osnovne plače, dodatkov in dela plače za delovno 
uspešnost) javnih uslužbencev in funkcionarjev v javnem sektorju; med 
drugim 23. člen ZSPJS vsebuje nabor dodatkov, ki pripadajo javnim 
uslužbencem v javnem sektorju. V členih od 21 do vključno 22.k ZSPJS pa 
so vsebovana osnovna določila, ki se nanašajo na tri vrste delovne 
uspešnosti, ki se v javnem sektorju lahko izplačujejo. Dodatki, ki so 
opredeljeni v 23. členu ZSPJS se izplačujejo v višini določeni z zakonom, 
uredbo vlade ali kolektivno pogodbo za javni sektor. Upoštevaje navedeno, 
uvedbi novih dodatkov, ki jih ZSPJS ne določa in ureditvi dodatkov, ki 
pomenijo odstop od veljavne ureditve določene v ZSPJS in KPJS (npr. 
drugi in tretji odstavek 251. člena Predloga zakona), na Ministrstvu za javno 
upravo nasprotujemo. V zvezi z dodatkom za stalnost dodatno opozarjamo, 
da so skladno s prvim odstavkom 52. člena ZSPJS vsi predpisi, ki so 
določali plače, ob prehodu v nov plačni sistem prenehali veljati, v veljavi so 
ostale le določbe predpisov, ki so določale dodatek za stalnost javnim 
uslužbencem oziroma uradnikom s posebnimi pooblastili in določbe 
področnih predpisov, ki so urejale napredovanje oziroma pridobitev 
nazivov. V drugem odstavku tega člena je bilo določeno, da znaša dodatek 
za stalnost javnim uslužbencem oziroma uradnikom s posebnimi 
pooblastili, 
pod pogoji, določenimi v področnih zakonih, po začetku izplačila plač po 
tem zakonu enak odstotek, kot bo določen za dodatek za delovno dobo. 
Dodatek za stalnost v veljavnem plačnem sistemu javnega sektorja pripada 
le tistim javnim uslužbencem oziroma javnim uslužbencem v službah, kjer 
so dodatek za stalnost imeli določen v področnem zakonu, ki je veljal pred 
prehodom v nov plačni sistem 1. 8. 2008, in sicer se ta izplačuje, pod 
pogoji, določenimi v posebnih predpisih, v enakem odstotku, kot določen za 
dodatek za delovno dobo. Višina slednjega je bila določena s Kolektivno 
pogodbo za javni sektor, v višini 0,33 % osnovne plače javnega 
uslužbenca. Glede na navedeno, zakonodaja s področja plačnega sistema 
v zvezi z dodatkom za stalnost zgolj opredeljuje, da določbe področnih 
zakonov, ki določajo dodatek za stalnost, veljajo tudi po uveljavitvi ZSPJS 
ter da je višina tega dodatka enaka višini dodatka za delovno dobo (0,33% 
osnovne plače javnega uslužbenca). Pogoji, ki določajo upravičenost do 
dodatka za stalnost pa so določeni v področnih predpisih (npr. v Zakonu o 
organiziranosti in delu v policiji, Zakonu o finančni upravi, Zakonu o 
izvrševanju kazenskih sankcij, Zakonu o Slovenski varnostnoobveščevalni 
agenciji, Zakonu o obrambi, Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami in Zakonu o gasilstvu). Glede na navedeno nasprotujemo 
uvajanju dodatka za stalnost in določanju višine tega dodatka v Predlogu 
zakona Glede dodatka za nevarnost in posebne obremenitve pa 

Predlagana ureditev povzeta iz prvih treh odstavkov 33. člena Sklepa o ustanovitvi 
Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10).  
Nov predlog ne uvaja novosti, ampak materijo, ki jo sedaj ureja ustanovitveni akt 
prenaša na raven zakona. 
 
Dosedanji zakon je izrecno predvideval možnost, da je plača uradne osebe agencije 
sestavljena tudi iz dodatka za nevarnost. Vendar pa omenjeni dodatek k osnovni 
plači uradne osebe agencije nikoli ni bil uveden, ker za to ni bilo sprejete ustrezne 
pravne podlage v kolektivni pogodbi za javni sektor. Kolektivna pogodba za javni 
sektor (KPJS) v 39. členu ureja dodatke za nevarnost in posebne obremenitve. S 
tem členom se zato neposredno določa pravica do dodatka za nevarnost in njegova 
višina. Uradne osebe agencije se srečujejo z določenimi nevarnostmi in posebnimi 
obremenitvami, ki niso bile upoštevane v okviru vrednotenja osnovne plače 
delovnega mesta.  
 
Podrobne okoliščine za delo v nevarnih razmerah in posebnih obremenitvah lahko 
bolj elaboriramo, če je potrebno (agencija namerava te okoliščine urediti v splošnem 
aktu).  
 
Ne glede na gornjo argumentacijo želimo izpostaviti najpomembnejši razlog, ki 
utemeljuje predlog za tako ureditev. Agencija se od ustanovitve dalje srečuje z 
resnimi težavami zaposlovanja ustrezno usposobljenega kadra zaradi izredno 
visokih zahtev predpisov EU, ki jim mora izpolnjevati uradno osebje agencije. Tu 
gre predvsem za profile, ki posedujejo eno od licenc, ki se izdaja osebju v letalstvu. 
Take osebe na trgu delovne sile v EU (in tudi v Sloveniji) prejmejo za svojo 
specifično usposobljenost izredno višje plačilo (kar je dejstvo tudi v času posledic 
zaradi COVID-19). Zaposlitev kot  uradna oseba agencije, je danes v Sloveniji, tudi 
po več kot desetletju delovanja agencije, še vedno izredno neprivlačna zaradi 
nizkega plačila (nizkega v primerjavi s plačilom za delo v industriji pri letalskih 
prevoznikih, vzdrževalnih organizacijah idr.) in zahtevnih strokovnih izpitov, ki jih 
morajo opraviti uradne osebe agencije, za izvajanje upravnih in nadzornih nalog.  
 
Agencija, kot je obrazložitev tega predloga na več mestih že večkrat poudarjeno, je 
iz razloga preverjanja zagotavljanja ustreznega nivoja letalske varnosti v Republiki 
Sloveniji pod nenehnim nadzorom Evropske unije, njenih institucij ter ICAO. Kar 
pomeni, da mora agencija ves čas izkazovati zaposlovanje ustreznega števila 
ustrezno usposobljenega osebja. Kot že rečeno, je to stalna težava, zato mora 
zakonodajalec pri pripravi novega področnega zakona uporabiti vse možne 
mehanizme, da oblikuje delovno mesto uradne osebe agencije kot privlačno 
delovno mesto. S tem bi agencija dobila močno orodje, s katerim bi lahko na trgu 
delovne sile v Sloveniji čim prej pridobila dovolj ustreznega osebja.  
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opozarjamo, da se skladno z drugim odstavkom 30. člena ZSPJS dodatki 
za nevarnost in posebne obremenitve določijo za javne uslužbence s 
KPJS, zato uvajanje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve 
Predlogu zakona ni ustrezno. Prav tako nasprotujemo uvedbi novih 
institutov, s katerimi se povišujejo osnovne plače zaposlenih in ki pomenijo 
odstop od veljavne ureditve plač v javnem sektorju (prvi odstavek 251. 
člena Predloga zakona). 

Zato ta zakon izrablja mehanizme, ki so v slovenski zakonodaji že uporabljeni, 
priznamo, v primeru drugih poklicnih skupin. Odločitev, ali se dopusti v podrobnem 
zakonu ureditve, ki po menjuj vašega resorja pomenijo odmik od sistemske ureditve, 
mora upoštevati dejstvo, da je odgovornost za varnost v zračnem prometu in 
izpolnjevanje obveznosti iz prava EU in mednarodnih pogodb, ki zavezuje 
Republiko Slovenijo, se zato mora sprejeti kot odločitev Republike Slovenije, ki mora 
preseči enostavno sledenje načelu, da so vse poklicne skupine v državi enotno 
urejene v enem plačnem sistemu.  
 
V nasprotnemu primeru mora Republika Slovenija pričakovati, kot je že doživela v 
preteklosti, grožnjo ugotavljanja kršitve prava EU in tudi omejitev za vse slovenske 
izvajalce storitev in osebje v letalstvu za delovanje izven zračnega prostora 
Slovenije. Slovenska letalska industrija je v COVID-19 obdobju doživela izreden 
zlom, in v zakonodajalec mora storiti vse, da slovenski letalski subjekti, ki imajo to 
možnost, ohranijo sedež delovanja v državi, kjer pristojni organ – agencija, lahko 
zagotavlja minimume glede certifikacije in nadzora. V končni posledici, da 
plastično prikažemo možne posledice neumnega urejanja v področnem zakonu, to 
lahko pomeni tudi to, da v nekaj letih slovenski uradniki ne bodo več leteli v Bruselj 
iz Ljubljane, temveč iz letališč Avstrije, Italije, Hrvaške ali celo Madžarske.    

Letalska 
zveza 
Slovenije 

252 Ne sodi v Zlet 
Urediti v namenskem zakonu, ki bi urejal delo in sestavo agencije 

Se ne upošteva. 

SVZ 252 Iz obrazložitve izhaja, da je ta ureditev povzeta po Zakonu o obrambi in Z. 
o organiziranosti in delu v policiji. 

Da. 
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Slovensko 
zavarovalno 
združenje 

252/2 K drugemu odstavku 189. in 
drugemu odstavku 252. člena 
Predlog zakona v drugem odstavku 
189. Elena predpisuje obvezno 
zavarovanje preiskovalcev 
preiskovalnega organa nesreč in 
incidentov zrakoplovov, in sicer za 
odgovornost proti tretjim osebam za 
škodo, ki nastane zaradi strokovne 
napake preiskovalca preiskovalnega 
organa in zaradi nenadnega in 
presenetljivega dogodka pri izvajanju 
nalog preiskovalnega organa. Kot 
izhaja iz obrazložitve, je zavarovanje 
namenjeno kritju poklicne 
odgovornosti preiskovalcev kot tudi 
splošne odgovornosti zaradi civilno-
pravnih odškodninskih zahtevkov 
tretjih oseb, nastale zaradi 
nenadnega in presenetljivega 
dogodka pri izvajanju nalog 
preiskovalnega organa. 

 

Identična ureditev obveznega 
zavarovanja odgovornosti je 
podana tudi za uradne osebe 
Javne agencije za civilno letalstvo 
RS, kar je opredeljeno v drugem 
odstavku 252. člena predloga 
zakona. 
K predlaganima določbama sicer 
nimamo pripomb, Ob 
predvidenem novem obveznem 
zavarovanju odgovornosti pa se 
nam zastavlja vprašanje namena 
njegove uvedbe. Iz uvodne 
obrazložitve namreč ni razvidno 
ali uvedba obveznega 
zavarovanja odgovornosti 
preiskovalcev in uradnih oseb 
agencije morda temelji na 
zahtevah evropske zakonodaje 
ter ali v drugih državah članicah 
že obstaja primerjalna pravna 
ureditev tovrstnih obveznih 
zavarovanj. Za boljše 
razumevanje tveganja bi nas 
zanimali predvsem tudi pogostost 
potencialnih škodnih dogodkov in 
verjetnost njihovega nastanka 
glede na odgovornost 
preiskovalnega organa pri 
izvajanju opredeljenih nalog. 

Predlagatelj ne podaja pripombe na predlog, pač pa prosi za določene podatke. 

MF 252 in 253 Ta dva člena uvajata nezgodno zavarovanje in zavarovanje odgovornosti 
ter povračilo stroškov pogreba in enkratno denarno pomoč. Tovrstne 
pravice se lahko nanašajo tudi na zaposlene v drugih dejavnostih javnega 
sektorja, zato bi morali navedeno vsebino urejati v predpisih, ki določajo 
skupne temelje tovrstnih pravic, saj se v nasprotnem primeru v sistem 
vnaša razlika med javnimi uslužbenci, kar pa ni sprejemljivo. 

Se ne upošteva. 214. člen Zakona o letalstvu – Zlet  (Uradni list RS, št. 18/01) v 
veliki večini že ureja materijo, ki jo sedaj urejata 252. in 253. člen predloga novega 
Zlet. Edina materija, ki se ureja na novo je zavarovanje odgovornosti (2. odstavek 
252. člena). Popolna izključitev teh členov iz predloga zakona bi pomenila odstop 
od trenutne ureditve zadevne materije. 
Primerjalne ureditve tudi poznajo takšne določbe – glej Zakonu o obrambi in Z. o 
organiziranosti in delu v policiji. 

Fizična 
oseba 1 

253 1. Bilo bi smiselno le za letalske nadzornike in to podobno, kot je za 
pripadnike Slovenske vojske ali Policije. 
2. Za druge zaposlene velja enaka rešitev kot za druge javne uslužbence. 

Ureditev se nanaša na uradne osebe agencije, torej na nadzornike in letalske 
nadzornike. 
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Letalska 
zveza 
Slovenije 

253 Ne sodi v Zlet 
Urediti v namenskem zakonu, ki bi urejal delo in sestavo agencije 

Se ne upošteva. 

MJU 253 Kljub pomembnosti vsebine navedene določbe, menimo, da le-ta presega 
namen Predloga zakona, zato predlagamo preučitev, ali niso morda 
podobne določbe že zajete z drugim, veljavnim predpisom. 

Se ne upošteva. 214. člen Zakona o letalstvu – Zlet  (Uradni list RS, št. 18/01) v 
veliki večini že ureja materijo, ki jo sedaj urejata 252. in 253. člen predloga novega 
Zlet. Edina materija, ki se ureja na novo je zavarovanje odgovornosti (2. odstavek 
252. člena). Popolna izključitev teh členov iz predloga zakona bi pomenila odstop 
od trenutne ureditve zadevne materije. 
Primerjalne ureditve tudi poznajo takšne določbe – glej Zakonu o obrambi in Z. o 
organiziranosti in delu v policiji. 

MF TRETJI 
DEL 
ZAKONA 
(pred 254. 
členom) 

Tretji del zakona ureja področje vojaškega letalstva. Omenjeno poglavje bi 
bilo primerneje začeti z vsebino, ki je opredeljena v 257. členu (splošno). 

Se upošteva. 
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Fizična 
oseba 1  

K 
TRETJEM
U DELU 
(UREJANJ
E 
VOJAŠKE
GA 
LETALSTV
A) 
 

1. Nikakor ne spada v ta zakon.  
2. Kako je urejen vojaški cestni promet? Ureja kakšen zakon delovanje 
oklepnih (tankovskih) enot? Ne. Imamo Zakon o obrambi in izvedbene 
predpise/akte.  
3. Vsekakor pa treba na ustrezen način rešiti izvajanje Uredbe ES 
2150/2005, izvajanje nadzora zračnega prostora v miru v ICAO zračnem 
prostoru (prestrezanje/navigacijsko pomoč), vojaške aktivnosti, ki so 
potencialno nevarne za civilni zračni promet ipd. Na nek način je treba v ta 
zakon vključiti tudi rešitve iz ICAO Doc 9554 in ICAO Cir 330 ipd. Zelo 
koristne informacije za pomoč pri oblikovanju določb v zvezi z vojaškimi 
operacijami se najdejo tudi na Skybrary. 
4. Morda, ampak res morda, bi se lahko uredila določena vprašanja vojaških 
letalskih nadzornih organov in njihove usposobljenosti, da bi se zagotovilo, 
da bodo pristojni vojaški organi vedno upoštevali in razumeli civilne (ICAO) 
postopke in zahteve ter temu ustrezno ravnali. Gre za zahtevo (d) odstavka 
3. člena Čikaške konvencije, ki določa::"The contracting States undertake, 
when issuing regulations for their state aircraft, that they will have due regard 
for the safety of navigation of civil aircraft.", in določbe v tretjem odstavku 2. 
člena Uredbe EU 2018/1139, ki določa:"V zvezi s točko (a) države članice 
zagotovijo, da se dejavnosti in storitve, za katere se uporabljajo zrakoplovi iz 
navedene točke, izvajajo ob ustreznem upoštevanju varnostnih ciljev te 
uredbe. Države članice po potrebi zagotovijo tudi, da so ti zrakoplovi varno 
ločeni od drugih zrakoplovov.". 
5. Pri rešitvah iz prejšnje točke bi veljalo izhajati iz siceršnje ureditve urejanja 
posameznih področij po določbah ZObr (Glejte: 46. člen - akti vodenja in 
poveljevanja). ZObr sicer nima določb, da bi lahko pristojni poveljnik 
prepovedal letenje v določenem sektorju  bojnega delovanja, ima pa pravico 
prepovedati gibanje oseb. To so že pogoji, da se lahko "Ukrajina" in let MH 
17 zgodi tudi pri nas. 
 
 

Mnenje predlagatelja ni jasno. Urejanje vojaškega letalstva v tem zakonu je 
medresorsko dogovorjeni način urejanja. Zakonska materija urejanja vojaškega 
letalstva presega zgolj upoštevanje prava EU glede prilagodljive uporabe 
zračnega prostora in ta zakon podaja ločeno urejanje upravljanja zračnega 
prostora. Principi Čikaške konvencije ter prava EU glede državnih zrakoplovov  ter 
zagotavljanja varnosti so v tem zakonu upoštevani in se ustrezno odražajo v 
določbah. Povezava med ureditvami zakona, ki ureja obrambo, preteklim tragičnim 
dogodkom ter tem zakonom ni jasna. 
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MP 254 254. člen predloga zakona določa pravila oziroma prepoved prečrpavanja 
goriva v zraku, kot storilec prekrška iz četrtega odstavka pa so določeni 
pravna oseba, odgovorna oseba pravne osebe ter samostojni podjetnik 
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost. 
Z vidika določitve kategorij storilcev prekrškov predlagamo, da se te določijo 
po vzoru 80. člena predloga zakona (morda kot storilca prekrška ni treba 
določiti posameznika), saj kot storilca prekrška manjkata odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, v odstavku, kjer so kot storilci prekrška iz četrtega 
odstavka določene »odgovorne osebe«, pa je po našem mnenju potrebno 
dodati še »odgovorno osebo v državnem organu«, za primere, če bi 
predmetni prekršek storila Slovenska vojska. 
 

Pripomba je upoštevana. 

Fizična 
oseba 1 

254 Kdo bo kaznoval poveljnika letalskih sil ZDA s 3.000 evri, če bodo njihovi 
zrakoplovi-cisterne v slovenskem zračnem prostoru tankali lovce F-16, ko 
bodo napadli X državo? 
 

Prekrškovni organ bo vodil prekrškovni postopek v skladu z ZP-1. Ta natančno 
določa odgovornost odgovorne osebe pravne osebe. Odgovornost odgovorne 
osebe državnega organa je urejena v 13.a členu ZP-1. Prekrškovni organ začne 
voditi prekškovni postopek, če so izpolnjeni zakonski znaki prekrška. Zakonske 
določbe so splošne in se v njih ne more predvidevati hipotetičnih primerov, ampak 
se vsaka kršitev obravnava v individualnem prekrškovnem postopku, pri tem mora 
pooblaščena oseba preveriti vse okoliščine prekrška. 

MORS 254/1 črtanje »ali če tako odloči vlada« Pripoba glede brisanja odločanja vlade, se upošpetva.  
Pripomba se ne upošteva.  
 

KZPS 254/1 V prvem odstavku predlagamo, da se za besedilom »Prečrpavanje goriva v 
zraku« doda besedilo: »je operativni zračni promet in«. Prečrpavanje goriva 
v zraku je definirano kot OAT, saj prečrpavanje goriva v zraku ni določeno s 
standardi ICAO ali PANS-OPS ali PANS-ATM postopki. 
 

Glej zabeležen odziv zgoraj, ob prvei pripomb KZPS glede OAT 

SVZ 254/1, 
254/2 

Prvi in drugi odstavek sta nejasna, saj iz drugega odstavka izhaja, da vlada 
vedno odloči o izjemi in pri tem upošteva mednarodne obveznosti, medtem 
ko iz prvega odstavka to ne izhaja; 
Prosimo ustrezno pojasnite; 

Pripomba se upošteva.  
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KZPS 255 V prvem odstavku predlagamo, da se 
za besedilom »ter vojaškemu 
zrakoplovu, ki leti« doda besedilo: »kot 
operativni zračni promet«.  
 
Na koncu drugega odstavka, za 
besedilom »ki zavezuje Republiko 
Slovenijo« predlagamo, da se doda 
besedilo: »in se letalska operacija 
izvaja kot operativni zračni promet.« 
 
Na koncu prvega stavka tretjega 
odstavka, za besedilom »dovoli vlada« 
predlagamo, da se doda besedilo: »in 
se letalska operacija izvaja kot 
operativni zračni promet.« 
 

Letalske operacije letalnikov, ki 
smejo nositi oborožitev, opremo 
za elektronsko bojevanje ali 
izvidniško opremo na način, ki 
omogoča njihovo uporabo so 
definirane kot OAT. Gre za nujno 
dopolnitev ne le z vidika dejstva, 
da gre za OAT, pač pa tudi z vidika 
tega, da ta specifični člen 
omogoča oborožitev, opremo za 
elektronsko bojevanje ali 
izvidniško opremo letalnika, če: 

- leti pod operativnim 
poveljstvom NATA ali 

- to določa mednarodna 
pogodba ali 

- to dovoli vlada; 
pri tem pa te entitete nimajo 
postopkov ravnanja in niso 
zavezani h določitvi postopkov 
ravnanj vseh deležnikov, 
vključenih v ravnanja s tako 
opremljenim letalnikom ali pa 
postopki ravnanj niso javno 
dostopni. Nedoločenost 
postopkov pomeni 
neobvladovanja tveganj, ki so 
neločljivo povezana najmanj z 
oborožitvijo na letalniku. 
Dopolnitev, da gre za OAT, 
zagotavlja, da bodo omenjena 
tveganja obvladovana skozi 
vsebino postopkov, saj je 
zavezanost, da se za OAT določi 
ustrezne postopke zahtevana že z 
definicijo OAT.  
 

Glej zabeležen odziv zgoraj, ob prvei pripomb KZPS glede OAT 
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MORS 255 Z vidika urejanja vojaškega letalstva prav tako ponovno izpostavljamo, da je 
za izvajanje že sklenjenih* kot tudi načrtovanih** mednarodnih aktov, ki niso 
mednarodne pogodbe, ključno, da se v zvezi s posameznimi prepovedmi in 
omejitvami (npr. glede nošenja orožja, opreme za elektronsko bojevanje in 
izvidniške opreme ali glede postopka pridobivanja diplomatskih dovoljenj) že 
z zakonom predvidi možnost izjem, kadar to določajo mednarodne pogodbe 
ali mednarodni akti, sklenjeni za izvajanje mednarodnih pogodb. Le na ta 
način bi se namreč omogočilo izvajanje tovrstnih mednarodnih aktov. 
Menimo, da v nasprotnem primeru na podlagi tovrstnih aktov, četudi bi bili 
(kot predlagate, npr. tudi v vašem mnenju, št. 801-1/2021/67-00241749 z 
dne 5. 11. 2021 k osnutku Tehničnega dogovora št. A.PRG.CAP672.A) 
implementirani s podzakonskim predpisom, ki ga sprejme minister, pristojen 
za obrambo, ni možno obiti zakonskih določb. Zato vztrajamo pri predlogu, 
da se v predlog zakona umestijo tudi posamezne izjeme na podlagi 
mednarodnih aktov, sklenjenih za izvajanje mednarodnih pogodb (256. in 
299. člen). // opomba – verjetno je mišljen  255. člen, preštevilčili so ga v 
256. člen // 
 
* Npr. Tehnični dogovor med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije 
in Vrhovnim poveljstvom zavezniških sil v Evropi o izvajanju zavezniškega 
nadzora zračnega prostora nad ozemljem Republike Slovenije; Tehnični 
dogovor o diplomatskih dovoljenjih za vojaška transportna letala 
udeležencev v njihovem nacionalnem zračnem prostoru ali na ozemlju (EDA 
DIC). 
 
** Npr. Tehnični dogovor št. A.PRG.CAP672.A, sklenjen v okviru 
programskega dogovora št. A.PRG.CAP672 med ministrstvi za obrambo in 
Evropsko obrambno agencijo o postopkih v zvezi z dovoljenjem za čezmejne 
premike za premike po zraku v Evropi;  Operativni dogovor med Zračnimi 
silami Združenih držav za Evropo in Zračnimi silami za Afriko ter 
Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o preletih daljinsko vodenega 
zrakoplova Združenih držav Global Hawk nad ozemljem Republike Slovenije 
(HALE). 
 

Se zavrne. Akti, sprejeti za izvajanje mednarodne pogodbe, ne morejo biti v 
nasprotju z mednarodno pogodbo ali širši. To pomeni, da tehnični dogovor za 
izvajanje mednarodne pogodbe ne more dovoljevati oborožitve  tujega zrakoplova, 
če to ne določa že sama mednarodna pogodba. V primeru, da pa tehnični dogovor 
vseeno ureja vsebino, ki nima podlage v mednarodni pogodbi, pa je mogoče 
dopustiti oborožitev tujega zrakoplova izjemoma, če tako dolovoli vlada.  

MORS 255/1 črtanje »državnemu zrakoplovu« in črtanje »slovenskemu vojaškemu 
zrakoplovu« 

Se upošteva. Ob tem podajamo naše razumevanje, da ob brisanju »slovenski 
državni zrakoplov« za le-tega izjema ne velja več. 
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MORS 255/2 črtanje »tuji vojaški zrakoplov ali« 

in  

dodati  

, ali mednarodni akt sklenjen za izvajanje mednarodne pogodbe, ki zavezuje 
Republiko Slovenijo 

Terminologija je neformalno usklajena z MZZ.  Razlogi za predlagano 
dopolnitev so razvidni iz obrazložitve k temu členu. 
 

Se upošteva.  
 
 
Pripomba se zavrne glede aktov, sklenjenih za izvajanje mednarodnih pogodb – 
glej odziv pri 255. členu zgoraj. 

MORS 255/3 »(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena sme tuji državni zrakoplov 
nositi oborožitev, opremo za elektronsko bojevanje ali izvidniško opremo na 
način, ki omogoča njihovo uporabo, če to za posamični primer ali določeno 
obdobje skladno s predpisi o obrambi in v drugih primerih, če je to potrebno 
za zagotavljanje spoštovanja sprejetih mednarodnih obveznosti Republike 
Slovenije in uresničevanje njenih obrambnih potreb, na predlog ministrstva, 
pristojnega za obrambo, dovoli vlada.« 
 

Se upošteva, doda se »skladno s predpisi o obrambi in v drugih primerih, če 
je to potrebno za zagotavljanje spoštovanja sprejetih mednarodnih 
obveznosti Republike Slovenije in uresničevanje njenih obrambnih 
potreb« 
 

MORS 255/4 črtati »tuj zrakoplov ali« in dodati »i« za besedo »tuj« Se upošteva. 
MORS 256 v naslovu črtati »omejitve za« Se upošteva. 

MF 256 Ali se pojem ''vojaško orožje'' uporablja v ožjem pomenu v povezavi s 14. 
točko 4. člena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 85/09 in 125/21) ali velja za ta zakon kakšna druga 
določba. 

Odziv MO št. 007-491/2021-8:  
Glede pojma »vojaško orožje« pojasnjujemo, da 14. točka 4. člena Zakona o 
orožju (Uradni list RS, št. 2/05 – uradno prečiščeno besedilo, 85/09 in 125/21), ki 
določa, da je vojaško orožje in strelivo, ki se nabavlja in uporablja po posebnih 
predpisih, in promet, s katerim posameznikom ni dovoljen ali je omejen, 
predstavlja t. i. blanketno normo. Slednje pomeni, da določeno pravno pravilo za 
razumevanje opisa določbe napotuje na kakšno drugo pravilo (drug predpis). Pri 
tem izpostavljamo, da sta med drugim vojaško orožje in oprema določena v prilogi 
Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in 
opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih 
proizvodov (Uradni list RS, št. 59/11, 88/11, 74/12, 46/13, 29/14, 37/15, 62/16, 
30/17, 14/18, 36/19 in 172/21), s katero se v pravni red Republike Slovenije 
prenaša Direktiva 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 
2009 o poenostavitvi pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti 
(UL L št. 146 z dne 10. 6. 2009, str. 1), zadnjič spremenjena z Delegirano direktivo 
Komisije (EU) 2021/1047 z dne 5. marca 2021 o spremembi Direktive 2009/43/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta glede posodobitve seznama obrambnih 
proizvodov v skladu s posodobljenim Skupnim seznamom vojaškega blaga 
Evropske unije z dne 17. februarja 2020 (UL L št. 225 z dne 25. 6. 2021, str. 69), 
ki se skladno s členom 2 uporablja za obrambne proizvode, navedene v Prilogi.   
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KZPS 256 Na koncu prvega odstavka predlagamo, da se doda naslednji stavek: 
»Prevoz vojaškega orožja, streliva, eksplozivnih predmetov in opreme, 
obešene pod zrakoplov je operativni zračni promet.« Letalska operacija tako 
natovorjenega letalnika predstavlja OAT zaradi neločljivih tveganj, ki so 
povezana z možnostjo, da se to obešeno breme sname in ob padcu na tla 
realizira kot ogrožanje življenja in zdravja ljudi ter premoženja. Certifikacijske 
specifikacije, ki se nanašajo na obešanje bremen pod civilne letalnike, se 
namreč ne nanašajo na obešanje tovrstnih bremen, saj se tveganja ob padcu 
tovrstnih bremen bistveno razlikujejo od tveganj v zvezi z bremeni, ki bi se 
po certifikacijskih specifikacijah sicer lahko obešala pod civilne letalnike. 
Razlika v teh tveganjih je bistvena in posledica dejstva, da gre v 
obravnavanih bremenih za snovi s potencialom eksplozije. 
 

Glej zabeležen odziv zgoraj, ob prvi pripombi KZPS glede OAT 

MORS 256/1 (1) Prevoz vojaškega orožja, streliva, 
eksplozivnih predmetov in opreme je 
dovoljen: 
 na slovenskih državnih zrakoplovih;  
 na tujih vojaških zrakoplovih, ki 

sodelujejo na vajah ali 
usposabljanjih Slovenske vojske ali 
vajah ali usposabljanjih 
zavezniških držav na ozemlju 
Republike Slovenije ali v njenem 
zračnem prostoru; 

 na drugih tujih državnih 
zrakoplovih, če to za posamični 
primer skladno s predpisi o 
obrambi in v drugih primerih, če je 
to potrebno za zagotavljanje 
spoštovanja sprejetih mednarodnih 
obveznosti Republike Slovenije in 
uresničevanje njenih obrambnih 
potreb, na predlog ministrstva, 
pristojnega za obrambo, dovoli 
vlada.  
 

 

popravek besedila,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob upoštevanju 84. člena Zakona 
o obrambi (v nadaljevanju: ZObr). 
 

Se upošteva.  
Obrazložitev je spremenjena, vendar mora MORS v odsotnosti lasntih obrazložitev 
pregledati zapis. 
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MORS 256/nov 
drugi 

(2) Ministrstvo, pristojno za obrambo, 
poda predlog iz tretje alineje prejšnjega 
odstavka, kadar iz vloge za izdajo 
diplomatskega dovoljenja izhaja, da bo 
tuji državni zrakoplov prevažal vojaško 
orožje, strelivo, eksplozivne predmete 
ali opremo. Postopke v zvezi s tem se 
določi v predpisu iz osmega odstavka 
301. člena tega zakona. 

+ preštevilčenje ostalih Se upošteva.  
Pravilna referenca je na 300. člen. 
 

MORS 256/2 Prevoz oboroženih pripadnikov tujih 
oboroženih sil je dovoljen: 
 na slovenskih državnih 

zrakoplovih; 
 na tujih državnih zrakoplovih, ki 

prevažajo oborožene pripadnike 
tujih oboroženih sil, ki sodelujejo 
na vajah ali usposabljanjih 
Slovenske vojske ali vajah ali 
usposabljanjih zavezniških držav 
na ozemlju Republike Slovenije ali 
v njenem zračnem prostoru; 

 na drugih tujih državnih 
zrakoplovih, če to za posamični 
primer skladno s predpisi o 
obrambi in v drugih primerih, če je 
to potrebno za zagotavljanje 
spoštovanja sprejetih 
mednarodnih obveznosti 
Republike Slovenije in 
uresničevanje njenih obrambnih 
potreb, na predlog ministrstva, 
pristojnega za obrambo, dovoli 
vlada. 

 

novo besedilo, postane tretji 
odstavek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ob upoštevanju 84. člena ZObr. 
 

Se upošteva.  
 
 

MORS 256/nov 
četrti 

(4) Ministrstvo, pristojno za obrambo, poda predlog iz tretje alineje 
prejšnjega odstavka, kadar iz vloge za izdajo diplomatskega dovoljenja 
izhaja, da bo tuji državni zrakoplov prevažal oborožene pripadnike tujih 
oboroženih sil. Postopke v zvezi s tem se določi v predpisu iz osmega 
odstavka 300. člena tega zakona. 

Se upošteva.  
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MORS 257 254. člen 
(splošno) 
 
(1) Določbe tega zakona in na njegovi 
podlagi izdani predpisi, ki veljajo za 
civilno letalstvo, se uporabljajo za 
vojaško letalstvo, če v tem zakonu, 
posebnih predpisih ali z mednarodno 
pogodbo, ki zavezuje Republiko 
Slovenijo, ni določeno drugače. 
 
(2) Minister, pristojen za obrambo, izda 
predpis, s katerim določi način 
sodelovanja med ministrstvom, 
pristojnim za obrambo, ministrstvom in 
službami zračnega prometa ter drugimi 
organizacijami pri sprejemanju in 
izvajanju slovenskih vojaških 
standardov, ki se nanašajo na vojaško 
letalstvo, vključno z ustreznim načinom 
objave standardov.  
 
 

Postane 254. člen, doda se drugi 
odstavek, preštevilčenje ostalih 
 
V zvezi s pravnim okvirom 
urejanja vojaškega letalstva 
ponovno izpostavljamo tudi 
pomen upoštevanja standardov, ki 
veljajo oziroma se uporabljajo v 
Republiki Sloveniji za vojaško 
letalstvo. Ocenjujemo, da 
implementacija posameznih 
standardov s podzakonskimi 
predpisi (po zgledu 17. člena 
predloga zakona) z vidika 
Ministrstva za obrambo ni 
primerna, zato vztrajamo pri 
splošnem sklicu na uporabo teh 
standardov v posameznih 
določbah. Obseg omenjenih 
standardov je namreč velik, 
podvrženi pa so tudi pogostim 
spremembam. V ta namen smo 
predlagali nov, drugi odstavek 
člena predloga zakona.  

 

Premestitev člena se upošteva.  
 
Predlog novega drugega odstavka se zavrne iz razloga načela zakonitosti. 
Poudarjamo ponovno, da morajo biti vsi standardi implementirani v pravnbi red RS 
(glede na samo vsebjon standarda – pravice in obveznosti so predmet urejanja 
zakona,, njijhovo izzavajanje pa podzakonskih aktov ali drugh aktov, odvisno od 
posamezne vsebine dela stanrdada). Obveznost implementacije standarda je 
opisana že v standardu samem.  
 
Kot primer skladnosti z nacionalnimi ureditvami navajamo dokument SOP AGS AI 
(glej odziv MZI - e-sporočilo z dne 7.1. 2022 za ga. Križ):  
 
»Iz točke 1.7 izhaja, da namen tega dokumenta ni, da nasprotuje postopkom, kot 
jih določajo ICAO ali veljavni predpisi držav udeleženk. Iz citirane točke tudi izhaja, 
da dokumenti glede AGS AI NATO ne ustvarjajo pravic, obveznosti ali 
odgovornosti do tretjih strani, niti ne prejudicirajo političnih ali pravnih stališč drugih 
zaveznic. 
Iz navedenega dokumenta sicer ni razvidno, kdo je "tretja stran" (ang. third 
parties) ali kdo so druge zaveznice. Vendar je po našem razumevanju točka 1.7 v 
skladu in je komplementarna predhodnima točkama navedenega dokumenta, tj. 
točkam 1.3 in 1.4. 
Iz točke 1.3 pa med drugim izhaja, da se države zaveznice zavezujejo nacionalno 
implementirati SOP, da lahko zagotovijo izvajanje ATS za NATO GLOBAL HAWK 
med en-route. Iz točke 1.4 pa posledično, po implementaciji, med drugim izhaja, 
da se postopki uporabljajo tudi za ANSPs in ATSPs, od katerih se zahteva varno 
in učinkovito ravnanje z zrakoplovom. Navedena točka tudi navaja, da so postopki, 
opredeljeni v tem dokumentu, v podporo nacionalnim postopkom. 
Tako menimo, da je točka 1.7 komplementarna točkam 1.3 in 1.4 ter je, po našem 
mnenju, skladna s hierarhijo pravnih aktov Republike Slovenije.« 

SVZ 257 Umestiti na začetek tega dela; Se upošteva. 
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MF 258 Vsebina tega člena je identična vsebini nalog Javne agencije za civilno 
letalstvo Republike Slovenije, samo da se ureja za vojaške zrakoplove. Pri 
tem ni jasno podvajanje nalog in s tem morebitno dvojno financiranje. 
Razlog temu ne more biti, da je vojaško letalstvo poseben subjekt, saj se v 
okviru Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije ureja vse, kar 
je v povezavi s policijskimi zrakoplovi (294. člen). Prav tako iz predlaganih 
sprememb zakona ne izhaja dopolnitev zakona v delu, ki se nanaša na 
pravno podlago za ureditev razmerij na mariborskem letališču, kar že nekaj 
let ni urejeno. 

Odziv MO št. 007_491/2021-8:  
Glede pripombe, da je vsebina tega člena predloga zakona identična vsebini člena 
predloga zakona, ki ureja naloge Javne agencije za civilno letalstvo in je pri tem 
vprašljivo podvajanje nalog in s tem morebitno dvojno financiranje, pojasnjujemo, 
da skladno s trenutno veljavnim prvim odstavkom 5.a člena Zakona o letalstvu 
(Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16, 47/19 in 18/23 – 
ZDU-1O) Ministrstvo za obrambo ureja in nadzoruje vojaško letalstvo v skladu s 
tem zakonom in na podlagi drugih predpisov, ki veljajo oziroma se uporabljajo v 
Republiki Sloveniji za vojaško letalstvo. Nadalje drugi odstavek tega člena med 
drugim določa, da strokovne in nadzorne naloge iz prejšnjega odstavka opravlja 
vojaški letalski nadzorni organ. Slednji ima pristojnosti »Military Aviation Authority« 
v Republiki Sloveniji ter na tej podlagi sodeluje z vojaškimi in civilnimi letalskimi 
organi doma in v tujini ter z mednarodnimi organizaciji s področja letalstva. Temu 
ločevanju med civilnim in vojaškim letalstvom sledimo tudi v predlogu zakona in 
glede na navedeno pojasnjujemo, da pristojnosti in naloge navedenih organov ni 
moč enačiti, prav tako so pravni subjekti, ki so podvrženi nadzoru teh organov, 
različni. S tem pa se naloge navedenih organov ne podvajajo, posledično pa tudi 
ni dvojnega financiranja. 
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KZPS 258 V četrtem odstavku predlagamo dopolnitev 7. točke na način, da se le-ta 
glasi: »7. operativni zračni promet, vojaški zračni promet, nadzor in varovanje 
zračnega prostora ter vojaško kontrolo letenja;«. Na ta način se med 
pristojnosti vojaškega pristojnega organa doda sklic na OAT, saj sicer z 
zakonom ni določen organ, ki bi bil pristojen za določitev pravil in postopkov 
iz same definicije OAT v 51. točki 3. člena. Med pristojnosti vojaškega 
pristojnega organa se doda tudi sklic na vojaško kontrolo letenja, saj se je 
obseg urejanja predmetnega predloga zakona razširil tudi na vojaško 
letalstvo. Vojaško letalstvo je sistem, katerega celovitost naravno tvorijo 
podsistemi: vojaških letalskih enot, vojaških letališč, vzletišč in heliportov, 
enot za enot za nadzor in varovanje zračnega prostora, protiletalskih enot, 
vojaške kontrole letenja, vojaškega nadzornega organa in vojaškega 
preiskovalnega organa. Hkrati pa nova ureditev ZLET neposredno v 
zakonsko materijo vključuje specifične vojaške letalske operacije, ki se ne 
izvajajo po pravilih GAT – torej OAT, ki pa po obsegu krajevno ni omejevan 
in po vsebini ni omejen le na vojaške letalske operacije, ki bi spadale zgolj v 
domeno (vojaškega) nadzora in varovanja zračnega prostora, pač pa te 
uvajane OAT vojaške letalske operacije zahtevajo za svoje izvajanje 
podporo storitev, ki so v civilni sferi ekvivalentne izvajalcu ATS – torej 
zahtevajo vojaško kontrolo letenja.  
 
V četrtem odstavku predlagamo tudi dopolnitev 8. točke in sicer na način, da 
se med pristojnosti vojaškega pristojnega organa doda pristojnost nad 
sistemi in napravami za potrebe izvajanja vojaške kontrole letenja. 8. točka 
naj se tako glasi: »8. sisteme in naprave za izvajanje nadzora in varovanja 
zračnega prostora ter vojaške kontrole letenja, ki so v upravljanju ministrstva, 
pristojnega za obrambo;«.  
 

Glej zabeležen odziv zgoraj, ob prvi pripomb KZPS glede OAT 

MORS 258/1 in pravnimi akti in standardi, ki veljajo Se ne upošteva iz razloga načela zakonitosti. Gelj odziv k pripombi MO k 257. 
členu.  

SVZ 258/5/1 Ali je to strokovna, ali morda regulativna naloga? Glej odziv v sledi spremembam besedila 
SVZ 258/5/3 Za področje vojaškega letalstva? Odziv MO: Da, vendar tako v okviru vojaških kot civilnih predpisov pri čemer je 

vključeno tudi podajanje mnenj za civilni del, kjer direktno posegajo v delovanje 
vojaškega letalstva. Predlagamo, da se besedilo ne dopolni.   

MORS 258/6 v skladu z letalskimi predpisi ali standardi za posamezno Se ne upošteva, kot zgoraj. 
MORS 258/8 v zadnji alineji: 

in pravnimi akti in standardi, ki veljajo 
Se ne upošteva, kot zgoraj. 

SVZ 258/8 
(zadnja 
alineja) 

Naloge morajo biti jasno določene. Se upošteva 

SVZ 258/9 Določbo je treba ustrezno dopolniti, namreč ni jasno v zvezi s čim in pod 
kakšnimi pogoji lahko prizna drugo listino. 

Glej spremembo besedila (glede na odziv MO). 
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MORS 258/10 v prvi alineji 
predpisov in pravnih aktov in standardov, ki veljajo  

Se ne upošteva, kot zgoraj. 

SVZ 258/10 
(zadnja 
alineja) 

»zaščitnih ukrepov« - Ni jasno, kaj so ti ukrepi. Glej spremembo besedila (glede na odziv MO). 
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MIZŠ 259 - prva alineja drugega odstavka 
 
Če se navedba na koncu alineje 
"ustrezne smeri glede na vrsto nalog, 
ki jih opravlja" nanaša le na višjo 
strokovno izobrazbo in ne tudi na 
študijske programe prve stopnje iz te 
alineje in če z višjo strokovno 
izobrazbo mislite obe izobrazbi iz 6. 
ravni SOK - torej iz opombe št. 3 in št. 
4  (glejte zgoraj pri osmem odstavku 
202. člena), predlagamo: 
 
"- ima najmanj izobrazbo, pridobljeno 
po študijskem programu prve stopnje, 
oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni 
izobrazbe, pridobljene po študijskih 
programih prve stopnje, in je v skladu 
z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje 
kvalifikacij, uvrščena na 7. raven 
slovenskega ogrodja kvalifikacij 
oziroma ima najmanj izobrazbo, 
pridobljeno po študijskem programu za 
pridobitev višje strokovne izobrazbe, ki 
je po zakonu, ki ureja slovensko 
ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 6. 
raven slovenskega ogrodja kvalifikacij, 
ustrezne smeri glede na vrsto nalog, ki 
jih opravlja;" 
 
Če pa se navedeno besedilo na koncu 
alineje nanaša na obe ravni izobrazbe 
(torej 6. in 7. raven po SOK in tudi na 
obe višji izobrazbi iz 6. ravni), lahko 
zapišete, da je potem pogoj najmanj 6. 
raven: 
 
"- ima najmanj izobrazbo, pridobljeno 
po študijskem programu za pridobitev 
višje strokovne izobrazbe, ki je po 
zakonu, ki ureja slovensko ogrodje 
kvalifikacij, uvrščena v 6. raven 
slovenskega ogrodja kvalifikacij, 

v zvezi z zgoraj navedenim 
predlogom zakona, ki smo ga 
prejeli v medresorsko 
usklajevanje, vam v nadaljevanju 
pošiljamo predloge popravkov, ki 
se nanašajo na pravilen zapis 
ravni izobrazbe. 
Za lažje razumevanje predlaganih 
popravkov pojasnjujemo, da ravni 
izobrazbe v RS ureja Zakon o 
slovenskem ogrodju kvalifikacij 
(Uradni list RS, št. 104/15; v 
nadaljnjem besedilu: Zakon o 
SOK). Priloga 2 tega zakona, ki 
se nanaša na kvalifikacije v SOK 
in vsebuje 10 ravni izobrazbe (z 
navedbami vseh izobrazb 
posamezne ravni, torej bolonjske 
in predbolonjske), je dosegljiva 
na spletni strani 
https://www.uradni-
list.si/files/RS_-2015-104-00001-
OB~P002-0000.PDF 

Odziv MO št. 007-491¸/2021-8: Pojasnjujemo, da smo pripombe v celoti sprejeli in 
predlog zakona v tem delu ustrezno popravili, kar je razvidno iz priloge, ki je v 
obliki »sledi spremembam«. 
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ustrezne smeri glede na vrsto nalog, ki 
jih opravlja;" 
 
Če je pri tem pogoju pomembno, 
katero od obeh višjih izobrazb iz 6. 
ravni ima oseba, pa ustrezni pogoj 
navedite glede na opombe št. 3 in št. 
4.  
 
- prva alineja tretjega odstavka 
 
Če s V. stopnjo izobrazbe mislite na 
"15 Peta raven: Srednje tehniško in 
drugo strokovno ter splošno 
izobraževanje/srednja strokovna in 
splošna izobrazba" iz Priloge 1 
(Klasifikacija vrst izobraževalnih 
aktivnosti/izidov) k Uredbi o uvedbi in 
uporabi klasifikacijskega sistema 
izobraževanja in usposabljanja (Uradni 
list RS, št. 46/06 in 8/17), potem je 
pravilen zapis: 
 
"- ima najmanj  izobrazbo, pridobljeno 
po izobraževalnih programih za 
pridobitev srednje izobrazbe oziroma 
srednje strokovne izobrazbe, ki je po 
zakonu, ki ureja slovensko ogrodje 
kvalifikacij, uvrščena v 5. raven 
slovenskega ogrodja kvalifikacij, 
ustrezne smeri;". 
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MP K 259.  
 
in  
 
261. členu  
 
in k 
poglavju  
 
XI. Nadzor 
in 
prekrškovn
i postopki 
 

259. člen predloga zakona kot pristojne za posamezna dejanja v strokovnih 
zadevah ter zadevah letalskega nadzora v vojaškem letalskem organu 
določa vojaške letalske nadzornike ter določa izpolnjevanje pogojev za 
opravljanje te funkcije, 261. člen predloga zakona pa določa, da inšpekcijski 
nadzor nad izvrševanjem določb 5., 6., 14., 254., 255., 256., 299. in 300. 
člena tega zakona, ki se nanašajo na tuje vojaške zrakoplove, izvaja 
inšpektorat, pristojen za obrambo. Pooblaščene uradne osebe inšpektorata, 
pristojnega za obrambo, morajo izpolnjevati enake pogoje, določene s tem 
zakonom, kot to velja za pooblaščene uradne osebe agencije. 
 
Menimo, da bi bilo potrebno celotne določbe o pristojnosti v zvezi z 
izvajanjem nadzora določiti na enem mestu, in sicer v poglavju z naslovom 
»Nadzor«, ki bi glede na ustaljeno nomotehniko moral biti zadnje poglavje 
pred kazenskimi oziroma prehodnimi in končnimi določbami, pri tem pa 
pristojnosti za različne dele letalstva (civilno, vojaško, …) določiti jasno in 
nedovoumno (lex certa), torej na način, da bodo vsi letalski nadzorniki 
izpolnjevali enake temeljne pogoje. 
 

Se ne upošteva. Gre za tri popolnoma ločena poglavja, nadzor nad določbami 
posameznih poglavij se zato ureja ločeno. 

SVZ 259/2 prva 
alineja 

Uskladiti z navodilom glede izobrazbenih pogojev MIZŠ. Preverite povsod. Odziv MO št. 007-491¸/2021-8: Pojasnjujemo, da smo pripombe v celoti sprejeli in 
predlog zakona v tem delu ustrezno popravili, kar je razvidno iz priloge, ki je v 
obliki »sledi spremembam«. 

SVZ 259/5 »naloge« - Ali naloge iz 258. niso vse? 
 
 
 
»druge pogoje« - Pogoji so že določeni, gre za podrobnejšo določitev ali 
kakšne pogoje; 

Odziv MO št. 007-491¸/2021-8: Pojasnjujemo, da smo pripombe v celoti sprejeli in 
predlog zakona v tem delu ustrezno popravili, kar je razvidno iz priloge, ki je v 
obliki »sledi spremembam«. 
 
»Da, gre samo za podrobnejšo določitev pogojev, kot so določeni npr v 9. in 10. 
členu Pravilnika o Vojaškem letalskem organu in pogojih, ki jih morajo izpolnjevati 
vojaški letalski nadzorniki za opravljanje nalog v tem organu (kot npr. 
usposabljanje v okviru sodelovanja pri izvajanju nadzorov in drugih nalog v trajanju 
12 mesecev, za posamezno strokovno področje imeti določeno vrsto vojaškega 
izkaza/licence, določena so leta delovnih izkušenj, vzdrževanje usposobljenosti)« 

MORS 260/1 uvodni stavek 
pravnih aktov in standardov, ki veljajo 

Se ne upošteva, kot zgoraj. 

SVZ 260/1/3 »v primeru ugotovljenih nepravilnostih ali pomanjkljivostih« - To izhaja že iz 
napovednega stavka; 

Glej spremembo besedila (glede na odziv MO). 

SVZ 260/1/7 »kršitelja« - Osebo? Odziv MO: Da (gre za osebo); določba se ne spremeni. 
SVZ 260/1/10 »druge ukrepe« - Preohlapno sklicevanje; Odziv MO: 10 točka ureja razmerja v okviru MO, kjer se lahko predpišejo s 

Stanagi, ki jih ni moč vnaprej predvideti. 
Fizična 
oseba 2 

260/2  Če »je« na podlagi.  
Ujemanje z 260/2 členom. 

 Se upošteva 

SVZ 260/2 »odvzame navedeno listino, ki jo je izdal, ali prekliče njeno veljavnost« - 
Sta to edina zaščitna ukrepa? Kdaj izreče začasen in kdaj trajen ukrep? 

Glede na odziv Mo se pripomba ne upošteva. 
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SVZ 260/4 »sklepom« - Je to ustrezen pravni akt? Odziv MO: Da. VLO v teh primerih izda sklep. Smiselna uporaba 100a člena 
Zakona o obrambi. 

MORS 261 Nov predlog, ki upošteva MORS 
zamenjavo členov:  
»262. člen 
(inšpektorat, pristojen za obrambo) 
 
Inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem 
določb 5., 6., 14., 255., 256., 257., 
299. in 300. člena tega zakona, ki se 
nanašajo na tuje vojaške zrakoplove, 
in nad izvrševanjem določb 286. 
člena tega zakona izvaja inšpektorat, 
pristojen za obrambo. Pooblaščene 
uradne osebe inšpektorata, 
pristojnega za obrambo, morajo 
izpolnjevati enake pogoje, določene s 
tem zakonom, kot to velja za 
pooblaščene uradne osebe agencije.« 
 

(opomba - predlagajo, da je po 
preureditvi to sedaj 262. člen – 
pozor, preštevilčenje po njihovem 
ni enako vsebinam po zakonu) 
 
Dodan nov prekršek iz 286. 
člena. 
 
 
 
Po črtanju poglavja glede 
nadzora in varovanja zračnega 
prostora se bodo verjetno 
preštevilčili tudi 286., 299. in 300. 
člen predloga. 
 
Predvidevamo, da nam boste 
omenjeni predlog še enkrat 
poslali v usklajevanje. 
 

Redakcija je naloga pripravljalca gradiva, ne MO. 
 
 
 
 
V predlogu MO je navajanje členov nejasno. MO naj preveri novo verzijo besedila. 
Upošteva se dodatek »in nad izvrševanjem določb 286. člena tega zakona«. Ob 
tem svetujemo MO ponovni premislek posledic določbe »Pooblaščene uradne 
osebe inšpektorata, pristojnega za obrambo, morajo izpolnjevati enake pogoje, 
določene s tem zakonom, kot to velja za pooblaščene uradne osebe agencije.«. 

Fizična 
oseba 1 

262 Glede jezika veljajo enake pripombe kot za CAA (in ministrstvo). 
 

Odziv MO: zaradi specifike uveljavljene letalske terminologije, ustaljena 
mednarodna praksa. 
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KZPS 262 predlagamo dopolnitev drugega, 
tretjega, četrtega in šestega odstavka 
na sledeč način: 

 
- v drugem odstavku naj se bo besedni 

zvezi »da ne vplivajo na varnost« 
doda besedilo: »operativnega 
zračnega prometa ali«; 
 

- v tretjem odstavku naj se v drugem 
stavku za besedilom »Pri odobritvi 
izjeme se lahko zaradi zagotavljanja 
varnosti« doda besedilo: 
»operativnega zračnega prometa 
ali«; 
 

- v četrtem odstavku naj se bo 
besedni zvezi »zaradi zagotavljanja 
varnosti« doda besedilo: 
»operativnega zračnega prometa 
ali«; 
 

- v šestem odstavku naj se za 
besedilom »Za doseganje varnosti« 
doda besedilo: »operativnega 
zračnega prometa ali«. 

 
 

Ob dejstvu, da so OAT tiste 
letalske operacije, ki se ne izvajajo 
po pravilih splošnega zračnega 
prometa, obsega vojaški zračni 
promet, ki sicer v 3. členu ni 
definiran, tiste vojaške letalske 
operacije, ki se odvijajo po pravilih 
za splošni zračni promet. Isti 
deduktivni sklep sledi, če se 
upošteva siceršnjo ICAO definicijo 
za »zračni promet« iz 114. točke 
3. člena, ki se po civilni naravi 
ICAO nanaša na splošni zračni 
promet. Tudi v tem primeru sledi, 
da se letalske operacije vojaškega 
zračnega prometa odvijajo v 
skladu s pravili za splošni zračni 
promet. V predmetni člen je po 
našem mnenju tako nujno 
potrebno vključiti tudi operativni 
zračni promet, z argumentom 
zagotavljanja varnosti OAT, in 
sicer na način, da se tudi z 
izjemami zagotavlja varnost tako 
za tiste letalske operacije, ki se 
odvijajo po pravilih za splošni 
zračni promet, kot za tiste, ki se 
odvijajo po pravilih za operativni 
zračni promet. V kolikor se v 
predmetni člen ne vključi 
zahtevanega varnostnega 
argumenta za OAT, tedaj se v 
zakonski materiji najvišjega ranga 
ne obvladuje tveganj, s katerimi 
določen tip letalskih operacij, sicer 
določen z istim zakonom, 
izpostavlja življenje in zdravje ljudi 
in premoženja.  
 

Glej zabeležen odziv zgoraj, ob prvi pripombi KZPS glede OAT 
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SVZ 262 Sporen je tudi 19. člen (podobno še 262. člen iz tretjega dela vojaškega 
letalstva), ki ureja odobritve izjem od uporabe zakona, in sicer določa, da 
lahko minister ali agencija v okviru svojih pristojnosti, določenih s predpisom, 
odobrita izjeme od uporabe določb tega zakona ali na njegovi podlagi 
izdanega podzakonskega predpisa, ter da se izjeme lahko odobrijo v 
primerih nujnih nepredvidenih okoliščin, nujnih operativnih razmer ali 
operativnih potreb, pod pogojem, da ne vplivajo na varnost zračnega 
prometa in so časovno omejene. Iz obrazložitve sicer izhaja, da bi se s tem 
zagotavljala prožnost pri soočanju s posebnimi okoliščinami, vendar je 
takšno določanje izjem od katerekoli določbe zakona brez dovolj določne 
vsebinske podlage v zakonu  preširoko, prav tako pa je s hierarhično nižjimi 
akti nedopustno poseči v zakonsko ureditev. 
 
To bi pomenilo, da se s podzakonskimi (hierarhično nižjimi) akti lahko 
določi drugače, kot to določa zakon.  
Iz obr. sicer izhaja, da bi se s tem zagotavljala prožnost pri soočanju s 
posebnimi okoliščinami, vendar menimo, da bo s tem presežen zakonski 
okvir.  
 
Določba je preohlapna, saj dopušča odobritev izjeme od katerekoli določbe 
tega zakona, kar je v nasprotju z načelom zakonitosti. 
 

Pripomba se ne upošteva. MO se ni opredelilo.  

SVZ 262/4 Je to potrebno? ne izhaja enako že iz prejšnjega odstavka? Določba se spremeni. 
SVZ 262/6 Samo v angleškem jeziku? Odziv MO: Da, zaradi specifike uveljavljene letalske terminologije, ustaljena 

mednarodna praksa. 
MK 262/6 Predlagamo, da se šesti odstavek 262. 

člena predloga zakona črta ali pa 
spremeni tako, da se glasi: 
»(6) Priročniki vojaškega letalskega 
organa in enot Slovenske vojske 
morajo biti v slovenskem jeziku, 
dodatno pa lahko tudi v angleškem 
jeziku.«.  

Obrazložitev: Priročniki vojaškega 
letalskega organa in enot 
Slovenske vojske ne smejo biti 
samo v angleškem jeziku – ta je 
dovoljen poleg slovenskega 
jezika. 
 

Odziv MO: pripomba se ne upošteva zaradi specifike uveljavljene letalske 
terminologije, ustaljena mednarodna praksa. 

SVZ 263/1 Vsaj v splošnem določiti vsebino registra; gl. pripombo iz splošnega mnenja Glej odziv MO št. 007-491/2021-8 . Pripomba se ne upošteva. 
SVZ 264/2 Enako kot v kt. 268. Glej odziv MO št. 007-491/2021-8. Pripomba se ne upošteva. 
SVZ 265 Preoblikujte; četrti odstavek umestite na začetek in določite pogoje v 

zakonu. 
odziv MO : briše se večina določbe tega člena. Pripomba se ne upošteva. 
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KZPS 266 V prvem odstavku predlagamo, da se doda nov drugi stavek, ki naj se glasi: 
»Vojaškim letalnikom, ki letijo po pravilih za splošni zračni promet nudijo 
storitve izvajalci služb zračnega prometa. Vojaškim letalnikom, ki letijo po 
pravilih za operativni zračni promet lahko nudijo storitve izvajalci nadzora in 
varovanja zračnega prostora, vojaška kontrola letenja ali izvajalci služb 
zračnega prometa.« Predlaga se torej določitev izvajalca storitve podpore 
letenja vojaškega letalnika, ko leti po pravilih za splošni zračni promet in ko 
leti po pravilih za operativni zračni promet. Ta določitev je nujna z vidika 
dejstva, da morajo biti izpolnjeni pogoji za podporo letenja vojaškega 
letalnika ne glede na to, po katerih pravilih leti oziroma izvaja letalsko 
operacijo, oziroma tudi, če je za letenje pri izvajanju letalske operacije 
samozadosten in lahko letenje vrši brez podpore. Gre za nujnost določitve 
podpore tako z vidika izvedljivosti letenja oziroma letalske operacije, kot z 
vidika zagotavljanja varnosti letalnika, ki leti po katerihkoli pravilih in 
letalnikov, ki letijo v istih volumnih zračnega prostora. V okviru opisanega pa 
določitev podpore ni omejevana zgolj na varnost letenja, pač pa je preko 
procesov in postopkov entitet, ki vršijo podporo letenju v takem primeru, 
zagotavljana varnost ljudi in premoženja pod območjem letalske operacije. 
Med izvajalce podpore letu vojaškega letalnika po pravilih OAT je vključena 
tudi možnost, da tako podporo vrši vojaška kontrola letenja. Ta možnost je 
vključena spričo dejstva, da so v predlog zakona vključene raznovrstne OAT 
letalske operacije, ki niso omejene po obsegu ali geografski lokaciji ali po 
vrsti in kategoriji zračnega prostora. Upoštevajoč slednje in zlasti vsebino v 
predlog zakona vključenih OAT letalskih operacij pa pomeni, da je moč OAT 
letalsko operacijo izvršiti zunaj območja pristojnosti izvajalca služb zračnega 
prometa ali zunaj območja pristojnosti izvajalca nadzora in varovanja 
zračnega prostora ali pa, da podpora OAT letalski operaciji presega 
zmožnosti podpore izvajalca služb zračnega prometa ali izvajalca nadzora in 
varovanja zračnega prostora. Prav to pa nujno narekuje vključitev dodatne 
entite, ki bo OAT letalski operaciji nudila podporo, saj bi morala biti v takem 
primeru OAT letalska operacija nujno samozadostna oziroma izvedena na 
način, ki ne zahteva zunanje podpore za izvedbo. 
 
Predlagamo dopolnitev drugega odstavka tako, da se le-ta glasi: »Minister, 
pristojen za obrambo, v soglasju z ministrom, izda predpis, s katerim določi 
pogoje in pravila za operativni zračni promet, nanašajoča se na letenje, 
izvajanje služb zračnega prometa, izvajanje nadzora in varovanja zračnega 
prostora in izvajanje vojaške kontrole letenja.« Na predlagan način se določi 
celotni minimalni potrebni nabor pogojev in pravil za izvedbo operativnega 
zračnega prometa. V primeru splošnega zračnega prometa so pogoji in 
pravila določeni tako za letenje – torej pravila letenja z ICAO Annex 2 Rules 
of the Air, kot tudi za podporo temu letenju z izvajalcem ATM/ANS storitev – 
torej z ICAO - Annex 11 ATS, ATC, FIS and Alerting Service. Predlagana 

Predlog KZPS o določitvi izvajalca storitve podpore letenja vojaškega 
brezpilotnega zrakoplova, če je to sploh namen predloga KZPS, je nejasen glede 
na vsebino urejanja v tega zakona.  
 
Predlog KZPS spregleda obstoječo pravno podlago v ZZNSZP. 
 
Glej zabeležen odziv zgoraj, ob prvi pripomb KZPS glede OAT. 
 
Glede vojaške kontrole letenja – odziv MO št. 007-491/2021-8:  
V zvezi s pripombami oziroma novim predlogom KZPS o vključitvi nove entitete, 
vojaške kontrole letenja, v predlog zakona menimo, da gre v tem delu za zmotno 
razlago določb predloga zakona. Predlog zakona namreč ne vključuje elementov 
vojaške kontrole letenja. Pri tem pojasnjujemo, da je prvotni predlog vseboval 2. 
poglavje, ki je urejalo nadzor in varovanje zračnega prostora, s katerim so se 
posamezne določbe iz Uredbe o načinu izvajanja nadzora zračnega prostora 
(Uradni list RS, št. 29/04, 46/15 in 3/18) prenašale v predlog novega Zakona o 
letalstvu. Tako je določal izvajanje nadzora in varovanja zračnega prostora, naloge 
vojaške enote za izvajanje nadzora in varovanja zračnega prostora ter kontrolorjev 
prestreznikov, kar ne moremo in ne smemo enačiti z nalogami in pristojnostmi 
tako civilne kot vojaške kontrole zračnega prometa (ATC). Naloge, ki so bile 
določene v tem poglavju prvotnega predloga zakona, v zavezništvu izvajajo 
usposobljene vojaške osebe v t.i. CRC (Command Reporting Centre), tudi v tistih 
državah, kjer je zgolj civilna ATC, saj so to vojaške oziroma obrambne naloge za 
varovanje in obrambo države in ne naloge kontrolorjev letenja, ki skrbijo za varen 
in tekoč zračni promet. V zavezništvu so za ta namen usposobljeni in licencirani 
kontrolorji prestreznikov/kontrolorji oborožitvenih sistemov, ki izvajajo te naloge. 
Kot je bilo zgoraj že omenjeno smo, skladno z neformalnim mnenjem Službe 
Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, poglavje, ki ureja nadzor in varovanje 
zračnega prostora iz predloga zakona v celoti črtali, zato so navedene pripombe 
KZPS po naši oceni brezpredmetne. 
Ne glede na zgoraj navedeno pa ugotavljamo, da predlog KZPS, o uvedbi vojaške 
kontrole letenja v veliki meri presega namen predloga zakona in predstavlja novo 
dimenzijo, ki je bila že ovržena s podrobno analizo leta 2010. Sam predlog KZPS 
pa ne vsebuje podrobne analize, ki bi izkazala, kaj bi upoštevanje tega predloga 
pomenilo za slovenski zračni prostor ter kako bi ustanovitev predlagane, tretje 
organizacije (vojaške kontrole letenja) vplivala na vidik usklajevanja, koordinacije 
in delitve uporabe zračnega prostora, vodenja zračnega prometa ter kako bi 
vplivala na pristojnost zagotavljanja varnosti v zračnem prometu. Tudi v tem 
primeru (MIL ATC) bi bilo treba določiti volumne in sektorje zračnega prostora, v 
katerih bi servis izvajala civilna in v katerih vojaška kontrola ter določiti razmejitev 
pristojnosti.  
Opisano stanje s strani KZPS po naši oceni izkazuje potrebo po poglabljanju 
sodelovanja med obstoječima entitetama, ne pa po ustanavljanju novih. Podsistem 
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dopolnitev odstavka sledi temu vzoru in izkušnjam vzpostavljenega 
formalnega okvira pogojev in pravil za splošni zračni promet, in za potrebe 
operativnega zračnega prometa določa, da je pogoje in pravila v zvezi z OAT 
potrebno določiti tako, da se nanašajo na letenje, izvajanje služb zračnega 
prometa, izvajanje nadzora in varovanja zračnega prostora in izvajanje 
vojaške kontrole letenja. Torej, da se določitev pogojev in pravil za OAT 
nanaša na vse deležnike, ki so v 1. odstavku 266. člena določeni kot izvajalci 
podpore OAT letalski operaciji. 
 
V tretjem odstavku predlagamo zamenjavo pojma »posebnosti« s pojmom 
»pogoji in pravila«. Za izvedbo letenja vojaških UAS namreč ne zadoščajo 
posebnosti, pač pa pogoji in pravila. Samo celovit nabor pogojev in pravil 
omogoča varnost UAS letalskih operacij, sama zamenjava pojma 
»posebnosti« s pojmom »pogoji in pravila« pa ne preprečuje, da se za 
letalske operacije vojaških UAS ne bi predpisali pogoji in pravila, ki se sicer 
uporabljajo – ali bi se razvili v prihodnje – za potrebe letalskih operacij s 
civilnimi UAS. 
 

vojaške kontrole letenja pri izvajanju varovanja zračnega prostora bi, ravno 
nasprotno, induciral dodatna nezanemarljiva tveganja, zato se tudi drugje v 
zavezništvu v tem kontekstu ne uporablja. V osnovi to tudi ni njegov namen. 
Obstoječa ureditev, upoštevajoč že citirano Uredbo o načinu izvajanja nadzora 
zračnega prostora v povezavi s Tehničnim dogovorom med Ministrstvom za 
obrambo Republike Slovenije in Vrhovnim poveljstvom zavezniških sil v Evropi o 
izvajanju zavezniškega nadzora zračnega prostora nad ozemljem Republike 
Slovenije, navedeno področje pokriva celostno kot tudi vsebinsko ustrezno. 
Navedeno je tudi osnova za nadaljevanje odličnega sodelovanja med omenjenima 
entitetama. Za samo izvajanje nadzora in varovanja zračnega prostora (2 entiteti) 
je že v 15. členu navedene Uredbe o načinu izvajanja nadzora zračnega prostora 
določena izdelava internih operativnih navodil in internih navodil za prestrezanje, 
tako s strani SV kot KZPS, s katerimi se opredelijo in uskladijo postopki. Namesto 
popolnoma novih in nedefiniranih konceptov, kot jih predlaga KZPS, je po naši 
oceni primerneje na področju ureditve operativnega zračnega prometa v čim 
krajšem času sprejeti uredbo iz šestega odstavka 3. člena Zakona o zagotavljanju 
navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni list RS, št. 30/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/09, 62/10 – ZLet-C in 18/11 – ZUKN-A) ter 
implementirati Eurocontrolove specifikacije za usklajena pravila za operativni 
zračni promet (OAT) po pravilih instrumentalnega letenja (IFR) v kontroliranem 
zračnem prostoru v območju Evropske konference civilnega letalstva (ECAC) 
(EUROAT). 
 

MORS 266/2 (2) Minister, pristojen za obrambo, 
izda predpis, s katerim določi pravila 
letenja z vojaškimi zrakoplovi, 
upravljanje varnosti ter druga 
vprašanja v zvezi z letenjem vojaških 
zrakoplovov. 

Glede na 9. člen MO samostojno 
ureja in nadzira vojaško letalstvo. 
Navedeno je skladno tudi s 
trenutno veljavnim 5a. členom 
Zlet. Prav tako je bila zadnja 
sprememba Pravilnika o letenju 
vojaških zrakoplovov sprejeta na 
podlagi 5a. člena Zlet in soglasje 
MzI ni bilo potrebno – predlog 
pravilnika pa je bil poslan MzI v 
medresorsko usklajevanje. 

Predlog se zavrne. Pravila letenja velajo v zračnem prostoru in minister, pristojen 
za obrambo, ni pristojen za urejanje zračnega prostora. MO naj predlaga ločeno 
določbo s pranvo podlago za urejanje druguh vsebin, ki niso pravila letenja.  
 

MORS 266/3 črtati »v soglasju z ministrom« Se ne upošteva zaradi vpliva letenja vojaških sistemov brezpilotnih zrakoplovov na 
zračni priostor, ki ni v izključni pristojnosti urejanja ministra, pristojnega za 
obrambo. 

SVZ 267/6 Nejasna določba; MO je spremenil zapis določbe. 
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MORS, SVZ 267/7 MORS: »VLO« v »vojaški letalski organ« 
 
SVZ: »VLO« - Izpisati, ker ni okrajšan; 

Z vidika redakcije bi se predlog lahko upošteval.  
 
Določba se sicer briše, ker je v naprotju s pravom EU: agencija, ko izdaja licence, 
ki so urejene s predpisi EU (to so relevantne licence za MO), lahko upošteva le 
dokazila, listine, kot to določa pravo EU. Zakon ne more določiti drugih možnosti.  

SVZ 267/10 Gre za zakonsko materijo, pogoji ter izdaja in odvzem licenc morajo biti 
določeni v zakonu. 

Glej odziv MO št. 007-491/2021-8 . Pripomba se ne upošteva. 

MK 267/9 Predlagamo, da se v devetem odstavku 267. člena predloga zakona 
beseda »arhiviranje« nadomesti z besedilom »varstvo arhivskega gradiva 
ter arhiviranje«. 

Se upošteva. 

Fizična 
oseba 2 

267/10  »njihovo veljavnost«.  
Ujemanje. 

 Pripomba ni jasna 

SVZ 267/10 Gre za zakonsko materijo, pogoji ter izdaja in odvzem licenc morajo biti 
določeni v zakonu. 

Odziv MO: Glej splošno pripombo glede obsega zakonskega urejanja (glej odziv 
MO št. 007-491/2021-8. Pripomba se ne upošteva. 

MORS 268 postane 258 člen, za mestom kjer je bil prej 257. člen »splošno« Redakcija. Se v tem trenutku ne upošteva. 
SVZ 268 Določbi sta prazni, podzakonski predpis nima vsebinskega zakonskega 

okvirja. 
Odziv MO: Glej splošno pripombo glede obsega zakonskega urejanja (glej odziv 
MO št. 007-491/2021-8. Pripomba se ne upošteva. 

SVZ 270/3 Ali je ta določba potrebna? Kakšen je njen namen? Nanaša se na civilni 
zračni promet? 

Čaka se morebiten dodaten odziv MO. 

MORS 270/3 izločitev »druge«, dodati »razen slovenskih vojaških zrakoplovov« 
 
 

Pripomba se načeloma upošteva. Glede »zrakoplova« glej novo obrazložitev rabe 
izraza v tem zakonu.  
Ne glede na upoštevanje pripombe, prosimo za razmislek glede dodatka »razen 
slovenskih vojaških zrakoplovov,«. Po presoji MZI gre za lapsus. 

KZPS 271 Predlagamo, da se tako v naslovu 
člena, kot tudi v prvem in drugem 
odstavku člena, za besedilom 
»varovanja zračnega prostora« doda 
besedilo: »ter vojaško kontrolo 
letenja«.  
 

V posledici predlagane dopolnitve 
se člen nanaša, poleg na sisteme 
in naprave za potrebe izvajanja 
nadzora in varovanja zračnega 
prostora, tudi na sisteme in 
naprave za potrebe izvajanja 
vojaške kontrole letenja. Slednje 
v skladu z argumenti, podanimi v 
povezavi s predlogi sprememb 
prvega in drugega odstavka 266. 
člena predloga zakona. 

Odziv MO: Glej splošno pripombo glede obsega zakonskega urejanja (glej odziv 
MO št. 007-491/2021-8. Pripomba se ne upošteva. 

Fizična 
oseba 2 

271/1  »v« ministrstva  
»v« se briše. 

 Redakcija. 

SVZ 271/2 Zakonska materija; določiti v zakonu. Odziv MO: Glej splošno pripombo glede obsega zakonskega urejanja (glej odziv 
MO št. 007-491/2021-8. Pripomba se ne upošteva. 
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MORS 272-279 izbris sklopa 2. Nadzor in varovanje 
zračnega prostora in členov 272-279 
(in v besedilu dodatnih členov AP+8 
uporaba orožja z namenom 
preprečitve grožnje) 

Iz navedenega poglavja smo 
zaradi (neformalnega) mnenja 
Službe Vlade Republike 
Slovenije, da gre pri nadzoru in 
varovanju zračnega prostora za 
obrambno nalogo in je treba, 
četudi gre v minimalnem obsegu 
za ukrepe glede odzivanja na 
vojaško grožnjo, varovanje 
suverenosti in integritete 
zračnega prostora zagotavljati 
neodvisno od vrste grožnje, saj je 
vsaka grožnja poseg v celovitost 
in nedotakljivost našega ozemlja, 
črtali 2. poglavje Nadzor in 
varovanje zračnega prostora. 
Zaradi navedenega bo treba 
preštevilčiti člene in obrazložitev 
k posameznim členom ter paziti 
tudi pri sklicevanju na posamezne 
člene, če se ti sklicujejo na druge 
člene predloga zakona. 

Pripomba in predlog MO se upošteva, vendar ob tem dodajamo: Čikaška 
konvencija državi pogodbenici izrecno nalaga obveznosti glede izvajanja 
prestrezanja kot instituta varovanja suverenosti (zračnega prostora) (glej 3. bis 
člen Čikaške konvencije - Uredba o ratifikaciji protokolov o spremembah 
Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu). Zakon, ki ureja civilno letalstvo 
mora zato urediti princip za implementacijo 3.  bis člen Čikaške konvencije. 
Razumemo, da MO namerava urejati izvajanje postopkov prestrezanja (tudi) v 
skladu s predpisom, izdanem na podlagi Zakona o obrambi, še vedno pa mora 
krovni zakon, ki ureja civilno letalstvo, odražati taisto urejanje, izrecno zaradi 
implementacije  člena 3. bis. Treba je namreč zagotoviti, da predpis, ki bo 
podrobneje urejal npr. prestrezanje civilnega zrakoplova, ne sme biti kakorkoli v 
nasprotju s Čikaško konvencijo (in tudi biti skladen s SERA). V tem zakonu se zato 
v splošnem delu, v določbi glede kršitev (suverenosti) zračnega prostora, zato 
poda pravna podlaga za nadaljnje urejanje, ki pa sledi sedanjemu urejanju 
materije.  
 
Da se naslovi to, je v 5. členu dodana pooblastilna določba. 
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KZPS 273 Predlagamo dopolnitev prvega stavka prvega odstavka, tako, da se le-ta 
glasi: »Leti za nadzor in varovanje zračnega prostora so operativni zračni 
promet, ki se izvaja z namenom:«. Med OAT so ti leti uvrščeni zavoljo 
dejstva, da tretji odstavek tega člena določa, da se za te lete ne predloži 
načrta leta. Drugi razlog, da gre za OAT letalske operacije pa je, da vodenje 
letalnikov, ki izvajajo letalske operacije za nadzor in varovanje zračnega 
prometa, izvaja izvajalec nadzora in varovanja zračnega prostora. Slednje 
pomeni, da so lahko v istem volumnu zračnega prostora ti leti za nadzor in 
varovanje zračnega prostora, ki jim storitve podpore nudi izvajalec nadzora 
in varovanja zračnega prostora v skladu s četrtim odstavkom tega člena, in 
hkrati tudi leti, ki letijo po GAT, ki jih podpira izvajalec ATS. Dva izvajalca 
podpore letenju različnim letalnikom v istem volumnu zračnega prostora 
povzročata neločljivo povezano tveganje za varnost obeh vrst letalskih 
operacij, tveganje pa se izrazito poveča, če izvajalec nadzora in varovanja 
zračnega prostora nudi podporo letom za nadzor in varovanje zračnega 
prostora preko podatkovne povezave (recimo: LINK 16), kar popolnoma 
onemogoči zagotavljanje »situational awareness« tako ostalih letalnikov v 
istem zračnem prostoru, kot tudi izvajalca ATS.   
 
V petem odstavku predlagamo, da se za besedilo »ki izvajajo nadzor in 
varovanje zračnega prostora« doda besedilo: »ali vojaško kontrolo letenja,«, 
saj se mora predpis, ki se nanaša na postopke izvajanja ukrepov za nadzor 
in varovanje zračnega prostora, nanašati tudi na vojaško kontrolo letenja – 
argument pri tem je popolnoma enak argumentu k prvemu odstavku 266. 
člena predloga zakona.  
 

Določba se briše na predlog MO 
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SVZ 273  
V zvezi z ureditvijo vojaškega letalstva je služba glede nadzora in varovanja 
zračnega prostora Ministrstvu za obrambo neformalno že podala mnenje. V 
zvezi z 273. členom predloga zakona, ki določa, da se leti za nadzor in 
varovanje zračnega prostora izvajajo z namenom ohranitve integritete in 
suverenosti zračnega prostora, služba meni, da je varovanje suverenosti in 
integritete zračnega prostora obrambna naloga in sodi v okvir obrambnega 
sistema države. Navedeno potrjuje tudi Zakon o obrambi, ki v petem 
odstavku 29. člena določa, da zračni prostor države nadzoruje in varuje 
vojska. Gre torej za obrambno nalogo, ki je po mnenju službe del vrste, 
obsega in organizacije obrambe, za kar je v 124. členu Ustave Republike 
Slovenije določeno, da uredi zakon, ki je sprejet z dvotretjinsko večino 
navzočih poslancev. Zato bi bilo po mnenju službe urejanje navedene 
vsebine v Zakonu o letalstvu sporno z vidika 124. člena Ustave Republike 
Slovenije, zaradi česar se predlaga, da se poglavje o nadzoru in varovanju 
zračnega prostora ustrezno umesti v Zakon o obrambi in črta iz predloga 
Zakona o letalstvu.  
 

Določba se briše na predlog MO 
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KZPS 276 Predlagamo dopolnitev drugega odstavka na način, da se doda sklic na 
pravila OAT, siceršnji sklic na nedefiniran pojem »pravila letenja« pa se 
redefinira na pravila letenja za splošni zračni promet. Drugi odstavek naj se 
tako glasi: »Pri izvajanju ukrepov iz prejšnjega odstavka se uporabljajo 
navodila, specifikacije, klicni znaki, vizualni in drugi signali v skladu s pogoji 
in pravili za operativni zračni promet in splošni zračni promet.« Med ukrepi in 
načeli prestrezanja sta previdena radarsko spremljanje, ki z letalnikom, ki je 
certificiran po ICAO certifikacijskih specifikacijah ni možno, samo radarsko 
spremljanje pa ni omejeno na radarsko spremljanje s pomočjo sistemov na 
tleh ali s pomočjo sistemov na specializiranem letalniku v zraku, istočasno 
pa je predviden tudi ukrep opozorilnega strela s svetlečimi izstrelki ali 
svetlobnimi vabami, ki nista ICAO elementa ali vsebini. Oboje tako najmanj 
del ukrepov in načel prestrezanja letalnikov uvršča med OAT letalske 
operacije. 
  
V zadnjem stavku tretjega odstavka predlagamo, da se za besedilom »za ta 
namen, se« doda besedilo: »na podlagi 278. člena tega zakona«. S takšnim 
dodatkom se doda določba, na podlagi katere se izvaja izbira letališča za 
pristanek prestrezanega letalnika, če prvo izbrano letališče ne ustreza. 
Dodatek torej odpravlja nejasnost prvotnega besedila, upoštevajoč pri tem 
siceršnjo vsebino določb 278. člena predloga zakona. 
 
Predlagamo, da se v petem odstavku, za besedilom »ki izvajajo nadzor in 
varovanje slovenskega zračnega prostora« doda besedilo: »ali vojaško 
kontrolo letenja,«. Argument za to je enak argumentu k prvemu odstavku 
266. člena predloga zakona. 
 

Določba se briše na predlog MO 

Fizična 
oseba 2 

276.  Sestrelitev civilnega zrakoplova  
Glede na to, da Slovenijo zavezuje 3. bis člen Čikaške konvencije bi bilo 
ustrezno 
navesti tudi, da je prepovedano sestreliti civilni zrakoplov med letom. 
Slovenijo 
zavezuje Ustanovna listina OZN, Ustava RS, ki ne dovoli smrtne kazni in 3. 
bis člen 
Čikaške konvencije. 

Določba se briše na predlog MO. 

KZPS 279 V prvem odstavku predlagamo, da se za besedilom: »svetlobnimi vabami 
vojaški zrakoplov, ki« doda besedilo: »v okviru operativnega zračnega 
prometa«. Predlagana dopolnitev odseva dejstvo, da je letalska operacija, v 
okviru katere je izvajano streljanje, dejansko OAT. 
 

Določba se briše na predlog MO. 
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SVZ 3. 
Preiskava 
letalskih 
nesreč … 

Predvsem uskladiti z MP. Odziv MO: Nejasna pripomba SVZ – kaj od tega sodi v pristojnost MP – ne gre za 
kaznovalno pravo. Nismo seznanjeni z morebitnimi pripombami MP na to poglavje, 
zato sklepamo, da je z njihovega vidika ustrezno. 

MORS 280/1 predpisi ter pravnimi akti in standardi, ki veljajo Se ne upošteva, kot zgoraj. 
SVZ 280/2 »Cilj preiskave letalskih nesreč in resnih incidentov vojaških zrakoplovov je 

izboljšanje varnosti letenja z zagotavljanjem hitrega opravljanja preiskav, 
zaradi preprečevanja letalskih nesreč in resnih incidentov vojaških 
zrakoplovov v prihodnosti.« - Odveč; predlagamo črtanje. 

Odziv MO: Določba ostane. Podobno določbo vsebujejo tudi četrti odstavek 137. 
člena veljavnega Zakona o letalstvu, 2. člen Pravilnika o preiskavi letalskih nesreč 
in incidentov vojaških zrakoplovov in drugi odstavek 174. predloga Zakona o 
letalstvu. 

MJU 280/4 Prosimo za pojasnila, v čem je razlika med »funkcijsko neodvisen« in 
»neodvisen« v organizacijskem smislu. 

Odziv MO, št. 007-491/2021-8: 
K petemu odstavku 280. člena predloga zakona 
Glede zaprosila za pojasnilo, na kakšen način bo organizirana samostojna 
organizacijska enota pri Ministrstvu za obrambo, pojasnjujemo, da je Služba za 
preiskave letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov že vzpostavljena 
organizacijska enota znotraj Ministrstva za obrambo in skladno s 23. členom Akta 
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za obrambo z 
organi v sestavi (MO; št. 0070-8/2022-19 z dne 25. 2. 2011, s spremembami in 
dopolnitvami) predstavlja poklicno jedro Stalne komisije za preiskovanje letalskih 
nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov, ki je kot letalski preiskovalni organ 
Ministrstva za obrambo (v nadaljevanju: LPO) pristojna za preiskovanje nesreč ali 
incidentov slovenskih vojaških zrakoplovov v Republiki Sloveniji in v tujini ter 
vojaških zrakoplovov drugih držav, ki se zgodijo v zračnem prostoru ali na ozemlju 
Republike Slovenije. Služba je funkcionalno, finančno in materialno neodvisna od 
vojaškega letalskega organa. Neodvisna je tudi od enot, poveljstev in drugih 
organov, katerih interesi bi bili lahko v nasprotju z nalogami in pooblastili LPO. 
 
Briše se »funkcijsko«. 

SVZ 280/4 »funkcijsko neodvisen« - Kaj to pomeni? Glej odziv zgoraj. 
MJU 280/5 Prosimo za pojasnilo, na kakšen način bo organizirana samostojna 

organizacijska enota pri MORS? 
Glej odziv zgoraj. 
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SVZ 280/6 »Če to ne vpliva na njegovo neodvisnost« - Kako se ugotovi vpliv na 
neodvisnost in kdo opravlja te naloge sicer, če je ugotovljeno, da to vpliva 
na neodvisnost? 

Odziv MO: Določba ostane, smiselno enako določa tudi šesti odstavek 137. člena 
veljavnega Zakona o letalstvu. 

MORS 280/6 in drugih pravnih aktov ter standardov, ter izdaja Se ne upošteva, kot zgoraj. 
MORS 280/7 izbrisati  

»neodvisno od organov, navedenih v 
četrtem odstavku tega člena« 

Enote in poveljstva SV niso 
organi, zato predlagamo črtanje 
navedenega. Zajeto s četrtim 
odstavkom. 
 

Se upošteva. 

SVZ 280/7 »položaj, ki jim daje potrebna jamstva za neodvisnost« - Kaj to pomeni? Odziv MO: Določba ostane. Gre za pomembno določilo znotraj strukture SV. 
SVZ 280/8 Je to sploh potrebno? prazna določba; Odziv MO: Ta določba ostane, gre namreč za zelo draga izobraževanja (tudi 

15.000 EUR in več letno), zato splošno določilo, kot velja za druge javne 
uslužbence glede izobraževanja po ZJU, ni dovolj. 

SVZ 280/9 »drugih nalog« - Kakšne pa so še lahko druge naloge? Odziv MO: Gre za enako določbo, kot je že v veljavnem Zlet in je po našem 
mnenju dovolj določna. 

SVZ 281/2 »glede na kraj dogodka« - Je to mišljena tujina? Odziv MO: Da. Postopki v zvezi s tem se v praksi izvajajo v sodelovanju s 
pristojnimi organi teh držav, in sicer skladno s Stanagi v okviru zavezniških držav 
oziroma drugimi mednarodnimi akti; pri državah podpisnicah je to ICAO 
konvencija. Tako izhaja iz veljavne ureditve v Pravilniku o preiskovanju letalskih 
nesreč vojaških zrakoplovov (Uradni list RS, št. 53/10). 

SVZ 283/1 »pravni interes« - Kako izkazuje pravni interes? Se upošteva. 
SVZ 285/1 »izpraša« - Ni ustrezen pravni termin; Se upošteva. 
SVZ 285/2 »na razpolago«    ? Se črta.  
SVZ 286/1 »ali kar koli, kar spada k temu zrakoplovu« - Potem je to vse, kaj je smisel 

tega dostavka? 
Odziv MO: Določba naj ostane. V obrazložitev dodano, da gre za pritiklino 
vojaškega zrakoplova, ki pa je po SPZ samostojna stvar. 

SVZ 287/6 »potrebne ukrepe« - Kakšni so to? Vsaj primeroma navesti. Določba je nadgrajena. 
MP 283, 284, 

285, 286, 
287, 288, 
289 

Menimo, da so preiskovalna pooblastila podnormirana, zlasti ko gre za 
pregled elektronskih naprav, zaslišanje prič mimo sodišč (kaj, če se 
vzporedno vodi predkazenski postopek?). 
 

MO ni podalo odziva glede te pripombe. 

MORS 286/3, 
286/4 

(3) ) Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če brez 
dovoljenja glavnega preiskovalca odstrani ali premesti zrakoplov ali stvari, 
ki se v zrakoplovu prevažajo, ali karkoli, kar spada k temu zrakoplovu, ali 
stvari, za katere obstaja sum, da bi lahko bile vzrok letalske nesreče. 
 
(4) Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ne obvesti 
policije ali vojaške policije, preiskovalnega organa ministrstva za obrambo, 
preiskovalno skupino ali preiskovalca, ko najde zrakoplov in stvari, ki se v 
zrakoplovu prevažajo, ali karkoli, kar spada k temu zrakoplovu, ali stvari, za 
katere obstaja sum, da bi lahko bile vzrok letalske nesreče, vse do konca 
varovanja območja nesreče oziroma območja razbitin. 

Predlog, da se kršitev določbe 286. člena sankcionira, je bil sprejet. Določen je bil 
tako prekršek za pravno osebo, odgovorno osebo pravne osebe, odgovorno osebo 
državnega organa in posameznika. 

MORS 287/7 se črta   Se upošteva.  
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Fizična 
oseba 1 

K 
ČETRTEM
U DELU 
(UREJANJ
E 
POLICIJS
KEGA 
LETALSTV
A) 
 

1. Ta del je treba v celoti preoblikovati in ustrezno prilagoditi naravi 
policijskega dela in zahtevam civilnega letalstva.  
2. To vprašanje je treba urediti po zgledu na SPA.NVIS, SPA.HEMS, 
SPA.HOFO, zlasti pa dela SPO iz Uredbe EU 965/2012 ter Uredbo EU 
2019/947 (sicer z zelo slabim prevodom v slovenščino) in Uredbo EU 
2021/664. 
 
 

Mnenje predlagatelja. 

SVZ Četrti del Je ta del usklajen z MNZ? Da. 
Fizična 
oseba 1 

291 Pa v čem je razlika med policijskim helikopterjem in policijskim sistemom 
brezpilotnega zrakoplova, da sta za policijske zrakoplove pristojna dva 
organa? 
 
 

Operacije visokega tveganja in letenje z brezpilotnimi zrakoplovi za policijske 
namene predstavlja velik odstop od civilnih predpisov, zaradi česar se s to vsebino 
civilnemu pristojnemu organu ne nalaga obveznosti. 

MP 291 Smiselno enako pripombo kot k 259. in 261. členu predloga zakona 
podajamo tudi glede pristojnosti za nadzor policijskega letalstva. 
K 259 in 261 in poglavju … 
 
259. člen predloga zakona kot pristojne za posamezna dejanja v strokovnih 
zadevah ter zadevah letalskega nadzora v vojaškem letalskem organu 
določa vojaške letalske nadzornike ter določa izpolnjevanje pogojev za 
opravljanje te funkcije, 261. člen predloga zakona pa določa, da inšpekcijski 
nadzor nad izvrševanjem določb 5., 6., 14., 254., 255., 256., 299. in 300. 
člena tega zakona, ki se nanašajo na tuje vojaške zrakoplove, izvaja 
inšpektorat, pristojen za obrambo. Pooblaščene uradne osebe inšpektorata, 
pristojnega za obrambo, morajo izpolnjevati enake pogoje, določene s tem 
zakonom, kot to velja za pooblaščene uradne osebe agencije. 
 
Menimo, da bi bilo potrebno celotne določbe o pristojnosti v zvezi z 
izvajanjem nadzora določiti na enem mestu, in sicer v poglavju z naslovom 
»Nadzor«, ki bi glede na ustaljeno nomotehniko moral biti zadnje poglavje 
pred kazenskimi oziroma prehodnimi in končnimi določbami, pri tem pa 
pristojnosti za različne dele letalstva (civilno, vojaško, …) določiti jasno in 
nedovoumno (lex certa), torej na način, da bodo vsi letalski nadzorniki 
izpolnjevali enake temeljne pogoje. 
 

Se ne upošteva. Gre za tri popolnoma ločena poglavja, nadzor nad določbami 
posamznih pogavij se zato ureja ločeno. 
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Fizična 
oseba 1 

292 1. Prvi odstavek: Kdo znotraj policije, je stvar zakona o policiji. 
2. Četrti odstavek:  

a) Minister, pristojen za civilno letalstvo. Mora pa pri CAA stalno 
opravljati delo najmanj eden policist z licenco pilota, ki skrbi za 
strokovno skladnost ureditve z dejanskimi letalskimi policijskimi 
nalogami in sodeluje pri licenciranju in stalnem nadzoru.  

b) Podobno vprašanje se je leta vleklo glede letalske medicine, ko je 
minister za zdravje želel urejati civilno letalstvo. Na srečo smo 
vstopili v EU. 

 

Se ne upošteva, gre za sistemski predlog. 

MJU 292 
(?) 

Predlog za ustanovitev nove Obveščevalno varnostne službe je treba še 
uskladiti, poleg tega pa se notranja organizacija ministrstev ne ureja z 
zakonom, ampak z Uredbo o Obveščevalno varnostni službi. 

Verjetno gre za pripombo k 297. členu, vendar tudi v tem primeru ni jasna njena 
vsebina. 

MNZ 292/1 Letalske policijske operacije izvaja 
Letalska policijska enota, Uprava za 
policijske specialnosti, Generalna 
policijska uprava, ki je notranja 
organizacijska enota Policije - in ne 
organ v sestavi MNZ. 
 
V 29. točki 3. člena je zapisano, da je 
Letalska policijska enota operativna 
notranja organizacijska enota Policije, 
ki je specializirana za opravljanje letov 
s policijskimi zrakoplovi, ki zagotavljajo 
zračno podporo policiji, drugim 
državnim organom, službi iskanja in 
reševanja ter drugim organizacijam.  
 
 

Letalska policijska enota ni organ 
v sestavi MNZ, ampak je to 
Policija. Zapis je potrebno 
popraviti. 
 
 
 
Predlagana navedba je ustrezna 
in zadostna in jo je potrebno 
upoštevati tudi pri zapisu v 1. 
odstavku 292. člena. 

Se upošteva. 
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MNZ 292/6  
Predlagamo v razmislek, ali je določba 
šestega odstavka potrebna. 

Predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o nalogah in 
pooblastilih policije, ki je trenutno 
v medresorskem usklajevanju 
namreč že predvideva sprejem 
pravilnika, s katerim minister za 
notranje zadeve (po predhodnem 
soglasju ministra za infrastrukturo) 
podrobneje predpiše pogoje 
uporabe brezpilotnih zrakoplovov 
v policiji, način in nadzor njihove 
uporabe. 
 
MNZ 14. 12. 2021 – umik 
pripombe 
 

Rešeno. 

Fizična 
oseba 1 

294 1. Prvi odstavek (Glejte Prilogo 7 k Čikaški konvenciji): 
a) Petmestno je S5-HP. Bodo imeli vsi zrakoplovi policije enako 

oznako? 
b) Bluzenje. P je dovolj. Če že, bi bilo bolj prav SP. 

2. Tretji odstavek: Menda civilne zrakoplove. 
 

Se delno upošteva. 
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MORS 299 novo besedilo:  
»(1) Tujemu državnemu zrakoplovu se 
za prelet, pristanek na ozemlju 
Republike Slovenije ali odhod z njega  
ministrstvo, pristojno za zunanje 
zadeve izda diplomatsko dovoljenje za 
letenje tujih državnih zrakoplovov, če z 
mednarodno pogodbo ali mednarodnim 
aktom, sklenjenim za izvajanje 
mednarodne pogodbe, tem zakonom 
ali predpisom, izdanim na njegovi 
podlagi, ni določeno drugače.« 
 

Terminologija je neformalno 
usklajena z MZZ.  Razlogi za 
predlagano dopolnitev so razvidni 
iz obrazložitve k temu členu. 
 
 
Z vidika urejanja vojaškega 
letalstva izpostavljamo, da je za 
izvajanje že sklenjenih1 kot tudi 
načrtovanih2 mednarodnih aktov, 
ki niso mednarodne pogodbe, 
ključno, da se v zvezi s 
posameznimi prepovedmi in 
omejitvami (npr. glede nošenja 
orožja, opreme za elektronsko 
bojevanje in izvidniške opreme ali 
glede postopka pridobivanja 
diplomatskih dovoljenj) že z 
zakonom predvidi možnost izjem, 
kadar to določajo mednarodne 
pogodbe ali mednarodni akti, 
sklenjeni za izvajanje 
mednarodnih pogodb. Le na ta 
način bi se namreč omogočilo 
izvajanje tovrstnih mednarodnih 
aktov. Menimo, da v nasprotnem 
primeru na podlagi tovrstnih 
aktov, četudi bi bili (kot 
predlagate, npr. tudi v vašem 
mnenju, št. 801-1/2021/67-
00241749 z dne 5. 11. 2021 k 
osnutku Tehničnega dogovora št. 
A.PRG.CAP672.A) 
implementirani s podzakonskim 
predpisom, ki ga sprejme 
minister, pristojen za obrambo, ni 
možno obiti zakonskih določb. 
Zato vztrajamo pri predlogu, da 
se v predlog zakona umestijo tudi 
posamezne izjeme na podlagi 
mednarodnih aktov, sklenjenih za 
izvajanje mednarodnih pogodb 
(256. in 299. člen). 

Pripomba se zavrne glede aktov, sklenjenih za izvajanje mednarodnih pogodb – 
glej odziv pri 255. členu zgoraj.  
 
Glede redakcije besedila se predlog zavrne – predlog sledi izrazju iz tega zakona 
glede mednarodnega zračnega prevoza. 
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1 Npr. Tehnični dogovor med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Vrhovnim poveljstvom zavezniških sil v Evropi o izvajanju zavezniškega nadzora zračnega prostora 
nad ozemljem Republike Slovenije; Tehnični dogovor o diplomatskih dovoljenjih za vojaška transportna letala udeležencev v njihovem nacionalnem zračnem prostoru ali na 
ozemlju (EDA DIC). 
2 Npr. Tehnični dogovor št. A.PRG.CAP672.A, sklenjen v okviru programskega dogovora št. A.PRG.CAP672 med ministrstvi za obrambo in Evropsko obrambno agencijo o 
postopkih v zvezi z dovoljenjem za čezmejne premike za premike po zraku v Evropi;  Operativni dogovor med Zračnimi silami Združenih držav za Evropo in Zračnimi silami za 
Afriko ter Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o preletih daljinsko vodenega zrakoplova Združenih držav Global Hawk nad ozemljem Republike Slovenije (HALE). 
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MZZ 299, 300 Kljub večkratnim argumentiranim predlogom MZZ za racionalizacijo 
postopka izdajanja dovoljenj za prelete državnih zrakoplovov, besedilo 
novega ZLet vztraja na dosedanji ureditvi, po kateri naj bi MZZ izdajal 
dovoljenja za prelete, pristanke in odhode iz ozemlja RS za državne 
zrakoplove v soglasju z Ministrstvom za obrambo (v nadaljevanju MORS). 
Postopek preverjanja in odobritve preleta, ki rezultira v t.i. soglasju za 
vsako takšno dovoljenje dejansko izda MORS. Dejstvo je, da strokovne 
službe MORS podrobno preučijo in ugotovijo tehnično usposobljenost 
zrakoplova in vse druge ključne elemente, ki so potrebni za izdajo 
takšnega soglasja (prisotnost orožja in nevarnih snovi). MZZ na koncu 
odloči izključno zgolj na podlagi teh podatkov. 

MZZ ponovno opozarja, da nima ne ustrezno usposobljenega kadra, niti 
ustreznih dostopov, da bi dejansko lahko odločal o izdaji dovoljenj, kar mu 
je naloženo v 299. in 300. členu predloga novega Zlet. Prav tako MZZ ne 
more odločati v zadevah, katerih nadzor in izvrševanje sta v pristojnosti 
drugih državnih organov. MZZ posledično ne more biti nosilec izdaje 
dovoljenj za prelete, pristanke in odhode tujih državnih zrakoplovov, kot 
tudi ne more nositi odgovornosti za postopke, v katerih nima nobenih 
vsebinskih pristojnosti ter potrebnih tehničnih sredstev za izvajanje 
nadzora. Ta postopek je v ključni pristojnosti MORS, saj je le-to v 
sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za infrastrukturo, pristojno za 
upravljanje in nadzor zračnega prostora RS. 

MZZ ugotavlja, da je V. del ZLet naslovljen kot "Dovoljenja za prelete 
državnih zrakoplovov", v besedilu členov, pa se pojavi termin diplomatska 
dovoljenja. Gre za termin, ki se prenaša iz mednarodnih aktov, vendar je 
njegova uporaba na tem področju povezana predvsem tradicionalno potjo 
komunikacije, se pravi diplomatska pot. Uporaba termina je tako 
zavajajoča, saj zmotno napeljuje na pristojnost MZZ. Glede na navedeno 
bi bilo primerneje, da se jih imenuje dovoljenja za prelet državnih 
zrakoplovov, kot je naslov petega dela in ne diplomatska dovoljenja. MZZ 
ponovno opozarja, da se v skladu z drugim odstavkom 41. člena Dunajske 
konvencije o diplomatskih odnosih komunikacija lahko izvaja neposredno 
med diplomatskim predstavništvom in pristojnim ministrstvom, če je tako 
dogovorjeno. 

MZZ posledično predlaga, da se z namenom debirokratizacije postopkov, 
večje učinkovitosti, hitrejše odzivnosti, zmanjšanja možnosti napak in 
zagotavljanja varnosti v letalstvu in nemotenega zračnega prometa MZZ 
izloči iz postopka izdaje in posredovanja dovoljenj za prelete, pristanke in 
odhode tujih državnih zrakoplovov, kot tudi iz postopka posredovanja 

Se ne upošteva. Predlog novega zakona ureja pristojni organ – MZZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MZZ napačno bere naslov poglavja.  
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zaprosil tujih diplomatskih predstavništev. Ponovno predlagamo, da 
navedene naloge prevzamejo neposredno tisti državni organi, ki so 
odgovorni za zagotavljanje varnosti zračnega prostora in prometa. MZZ pa 
lahko v relevantnih primerih, kjer je potrebna zunanjepolitična presoja, izda 
svoje soglasje (npr. v primeru sankcijskih režimov). Na tak način imajo 
urejeno izdajo diplomatskih dovoljenj številne druge države v Evropi, npr. 
Hrvaška, Danska, Finska, Norveška, Švedska in Švica. 

Dodaten argument za predlog tovrstne ureditve je tudi dejstvo, da statistika 
prošenj tujih predstavništev za izdajo dovoljenj za tuje zrakoplove kaže, da 
je kar 90% prošenj za izdajo namenjena dovoljenjem za vojaške 
zrakoplove. V skladu s predlogom novega Zlet MORS ureja in nadzoruje 
vojaško letalstvo kot nadzorni, regulativni in strokovni organ, zato smo 
mnenja, da bi bili zgoraj predlagani postopki ustreznejši in učinkovitejši ter 
bi zagotavljali najvišjo raven letalske varnosti. 

V. del predloga ZLet MZZ nalagata izdajo enkratnih, letnih in trajnih 
diplomatskih dovoljenj za prelet, pristanek in odhod z ozemlja RS tujih 
državnih zrakoplovov. MZZ opozarja, da gre zakonodajno gledano pri letnih 
in trajnih dovoljenjih za doslej nepoznane vrste dovoljenj, saj v obstoječi 
zakonodaji ne obstajata. Je pa v praksi ministrstvo, pristojno za nadzor 
zračnega prometa, to je Ministrstvo za infrastrukturo, izdajalo letna 
dovoljenja. Omenjeni vrsti dovoljenj tudi nista nikjer v besedilu novega ZLet 
definirani, prav tako ne pogoji zanje. Ker novi ZLet obstoječe naloge iz MZI 
prevali na MZZ in mu nalaga nove, MZZ taki ureditvi nasprotuje. 

Na tem mestu predlagamo, da MZI v ZLet vključi pravno podlago za 
digitalizacijo postopkov izdaje dovoljenj za prelete državnih zrakoplovov, kar 
bo omogočilo uvedbo posebne aplikacije, v katero bi prosilci za izdajo 
dovoljenja neposredno vnašali podatke in s tem olajšali postopek izdaje 
dovoljenj po vzoru prakse nekaterih drugih držav. S tem bi tudi zmanjšali 
možnost napak v postopku izdaje dovoljenja in olajšali delo odločevalcev na 
slovenski strani. Prav tako je digitalizacija procesov ena izmed prioritet, ki si 
jih je zadala vlada. 

Kot redakcijski popravek, pa MZZ opozarja, da ZLet v besedilu 
konsistentno uporablja termin mednarodne organizacije, razen v drugem 
odstavku 299. člena kjer je uporabljen termin meddržavna organizacija. 
MZZ predlaga, da se termin popravi v mednarodno organizacijo. 

 
 
 
 
 
Na tem mestu pojasnjujemo, da predlog novega zakona zgolj našteva oblike 
diplomatskih dovoljenj kot je bila praksa že dosedaj. MZI ni nikoli  izdajalo letnih 
dovoljenj.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta predlog se upošteva.  
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Fizična 
oseba 1 

300 Kaj je pogoj, ali so pogoji, ki jih mora izpolniti prosilec za izdajo tega 
dovoljenja? Kaj je smisel tako obsežne vloge, če niso določeni pogoji za 
izdajo dovoljenja? 
 

Pripomba se ne upošteva. Pristojni organ pri izdajo dovoljenj, skupaj skupaj s 
soglasodajalcem MO, upošteva pogoje, skladno z načelom vzjamenosti. To 
pomeni, da se presoja dokumente, ki jih posreduje tuja država. 

SVZ Šesti del Predlagamo, da se pregled tega dela opravi  po uskladitvi predloga zakona 
v preostalem delu, zato v tej fazi sporočamo le redakcijske popravke. 

Se upošteva. 

SVZ 301 »v enem letu od uveljavitve predpisov iz 133. člena tega zakona, pri čemer 
so dolžne podati popolno vlogo najkasneje 6 mesecev pred iztekom 
navedenega roka.« - Kaj pa se zgodi, če se to ne zgodi v tem obdobju? 
Potem obratovalno dovoljenje ni več veljavno? 

Pojasnjujemo, da po izteku roka obratovalno dovoljenje ne bo več veljavno. 

AOPA 
SLOVENIA 

301 »v roku enega leta od uveljavitve predpisov iz 133. člena« 
 
nekako nejasno  
 

Pripomba ni jasna, se ne upošteva. 
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Aeroklub 
Ptuj, 
Aeroklub 
Lesce, 
Letalska 
zveza 
Slovenije, 
Aeroklub 
Postojna 

301 Ponovna pridobitev obratovalnih 
dovoljenj, ki jih narekuje sprememba 
zakona, mora biti takse CAA prosta. 
 

V 301. členu zakonodjalec 
zahteva ponovno pridobitev 
obratovalnih dovoljenj. 
Predpis mora omogočiti daljše 
prehodno obdobje vsaj za 
nejavna letališča (ki nimajo 
poklicnih služb za urejanje 
dodatne dokumentacija ali 
sprememb) ter ne bi smel naprtiti 
obratovalcem novega finančnega 
bremena (tarifa za izdajo 
obratovalnega dovoljenja) saj 
novo vlogo zahteva predpis (in ne 
drugačne okoliščine) zato bi 
morala biti sprememba takse 
prosta.  
Boljši predlog bi bil, da Agencija 
sama identificira potrebne 
spremembe v obstoječih 
obratovalnih dovoljenjih za vsako 
letališče posebej in povabi 
obratovalce k dopolnitvi, s 
konkretnimi predlogi.  
Dober primer: SloveniaControl, ki 
je izvedbo spremembe mag. 
deklinacij in sprememb VHF 
kanalov na letališčih izvedla 
proaktivno – pripravili so izračun 
mag. deklinacij in sprememb VHF  
kanalov in nato materiale poslali 
obratovalcem. CAA naj bi po 
uradni dolžnosti že upoštevala te 
spremembe. 

Pripomba se delno upošteva.  
Glede podaljšanja prehodnega obdobja se pripomba ne upošteva. Tudi za nejavna 
letališča velja, da morajo dosegati določene pogoje, ki naslavljajo obratovalca 
nejavnega letališča iz razloga varnosti zračnega prometa. Enoletno obdobje je 
dovolj dolgo obdobje, še posebej, ker deležniki že sedaj izpolnjujejo (ali bi jih 
morali izpolnjevati) varnostne zahteve. 
 
Za navedeni primer ni jasno, kako je relevanten za to določbo. Zadevne aktivnosti 
so bile dogovorjene, vključevale so več organov in aktivnosti in postopek je bil 
spremljan.  

MORS 302 v naslovu črtati drugi »se«  Se upošteva. 
SVZ 302 »uradni dolžnosti« - Nepotrebno;  Se upošteva. 
SVZ 303  »skladu s standardi« - Sklic na konkretne standarde; te je torej treba 

upoštevati tudi, če jih spričevalo ni zajelo; 
Pripomba se upošteva, besedilo se spremeni, da je jasnost večja.  
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MK 304 Predlagamo spremembo prvega 
stavka 304. člena predloga zakona 
tako, da se glasi: 
»Objavo letalskih informacij, ki so 
urejene s predpisi Evropske unije, v 
slovenskem jeziku izvajalec letalskih 
informacijskih služb zagotovi čim prej, 
najpozneje pa v treh mesecih po 
uveljavitvi tega zakona.«. 
 
 

Obrazložitev: Predlagamo izpust 
časovnega zapisa »v roku dveh 
let« (oz. pravilno: v dveh letih) in 
namesto tega navedbo »čim prej 
oziroma najpozneje v treh 
mesecih« oziroma navedbo 
časovnega obsega skladno z 
dejanskimi možnostmi (če gre za 
zbornik, kot je navedeno v 
obrazložitvi zadevnega člena), 
dve leti je absolutno predolgo 
obdobje, ker morajo biti vse 
informacije v slovenskem jeziku 
uporabnikom dostopne čim prej. 

Predlog se zavrne, saj je rok 3 mesecev popolnoma nedosegljiv za izvedbo zarsdi 
potrebnih dodatnih novih finančnih virov in operativnih obremenitev tako za 
izvajalca letalskih informacijskih služb kot tudi ministrstvo.  
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KZPS 304 K 29. in z njim povezanemu 304. členu: 
 
V zvezi s predvideno objavo vseh letalskih informacij tudi v slovenskem 
jeziku, kot izhaja iz predlaganega tretjega odstavka 29. člena in kar je novost 
glede na dosedanjo ureditev, KZPS, d. o. o. meni, da glede na splošno 
uporabo angleškega jezika v letalstvu takšna ureditev po eni strani ni 
smiselna in ne bo imela dodane vrednosti, po drugi strani pa bo predstavljala 
dodatne finančne in operativne obremenitve tako za izvajalca letalskih 
informacijskih služb kot tudi ministrstvo in originatorje podatkov za objavo 
letalskih informacij in letalskih kart. Glede slednjih zakon sicer izrecno ne 
določa, da morajo podatke zagotoviti v angleškem in slovenskem jeziku, bi 
bilo pa to, v kolikor bo takšna ureditev obstala, potrebno določiti, sicer se na 
izvajalca letalskih informacijskih služb prenaša prekomerno breme tako v 
organizacijskem in operativnem kot finančnem smislu. Ob tem gre dodati, da 
četudi prehodna določba zakona predvideva, da izdelavo prve slovenske 
jezikovne različice besedil letalskih informacij (konkretno Zbornika letalskih 
informacij) zagotovi ministrstvo, ima KZPS, d. o. o. kot izvajalec letalskih 
informacijskih služb s prenosom te različice v ustrezno aplikacijo in s tem 
samo objavo letalskih informacij v slovenskem jeziku še vedno dodatne 
finančne in operativne obremenitve (KZPS, d. o. o. ocenjuje, da za to 
potrebuje cca enoletno delo enega delavca). 
 
Poleg tega gre v zvezi z objavo letalskih informacij v slovenskem jeziku 
dodatno pričakovati tudi težave v zvezi z zagotavljanjem ustreznega prevoda 
določene letalske terminologije v slovenski jezik, s tem pa tudi možnost 
nekonsistenstnosti različnih jezikovnih (angleške in slovenske) različic 
objavljenih letalskih informacij, kar lahko v končni fazi privede tudi do 
ogrožanja varnosti zračnega prometa.  
 
Vsled zapisanega KZPS, d.o.o. predlaga, da se iz predloga zakona črta 
obveznost objave letalskih informacij v slovenskem jeziku oz. da to velja le 
za obvestila letalcem (t. i. NOTAM obvestila).   
 
V zvezi s četrtim odstavkom 29. člena, ki predvideva, da Agencija objavlja 
letalske informacije in letalske karte, ki niso urejene s predpisi EU, v skladu 
z navodilom, ki ga izda minister, pa KZPS, d. o. o. z namenom, da se vse 
letalske informacije objavljajo na enem mestu in z zagotovljeno kakovostjo 
podatkov, kar vodi v boljše zagotavljanje varnosti zračnega prometa, 
predlaga, da tudi letalske informacije in letalske karte, ki niso urejene s 
predpisi EU, objavlja izvajalec letalskih informacijskih služb, s čimer sicer 
prevzema dodatne obveznosti, vendar zaradi smiselnosti takšne ureditve ter 
v korist uporabnikov letalskih informacij in zagotavljanja varnosti zračnega 
prometa. 

Pripomba KZPS se ne upošteva. Izdelava prve različice bo terjala večji 
organizacijskih naporov in porabo veliko virov.  Dodatno pojasnjujemo, da predlog 
predvideva zgolj objavo letalskih informacij v slovenskemm jeziku (ne pa tudi 
letalskih kart).  
 
Pripomba KZPS glede obveznosti za izvajalca letalskih informacijskih služb se 
upopteva. Določba se spremeni. 
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MP 305 V zvezi s prehodno določbo, ki določa, da se postopki začeti pred 
uveljavitvijo tega zakona, končajo po dosedanjih predpisih, predlagamo, da 
se jasno zapiše, da se na predlagani način končajo upravni postopki. Meje 
sankcioniranja prekrškov namreč sistemsko določa 2. člen ZP-1. 
 

Pripomba se upošteva. 
 

AJPES 307, 310 Opozoriti želimo tudi na pomanjkljivo 
opredelitev prehodnih in končnih 
določb tega zakona (npr. 307., 310. 
člen), ki so za izvedbo prav tako 
pomankljive in potrebujejo daljši 
časovni okvir za izvedbo. 
 

Ob potrebni dodatni obrazložitvi 
za morebitne spremembe 
normativne ureditve in 
nadgradnje aplikacije 
eRZPP, ki bi bila s tako 
predlaganim normativnim 
posegom preko Zakona o 
letalstvu za RZPP sprejeta, ne 
smemo zanemariti dejstva, da bo 
za kakršnokoli nadgradnjo RZPP, 
nujno potrebno predhodno 
zagotoviti ustrezna finančna 
sredstva in kadrovske resurse, 
saj v dosedaj potrjenih 
dokumentih, ki jih AJPES mora 
upoštevati, programu dela in 
finančnem načrtu za leti 2022 in 
2023 le-teh ni zagotovljenih, 
hkrati pa obstaja resna nevarnost 
za nezmožnost izvedbe glede na 
celovit in veljaven koncept vseh 
pavnih podlag sedanje ureditve. 
Pri tem ne gre spregledati dejstva 
tudi na možne težave pri tehnični 
in časovni vzpostavitvi 
delovanja takšnega sistema z 
možnimi resnimi posledicami v 
pravnem prometu. 

Pripomba ni več relevantna. 

SVZ 307 »Izvršilni predpis« - Treba je konkretizirati vse podzakonske predpise, ki jih 
je treba izdati na podlagah konkretnih določb zakona. 

Se upošteva.  
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KZPS 308/1 V prvem odstavku predmetnega člena je določeno kasnejše prenehanje 
določbe 13. člena veljavnega Zakona o letalstvu, in sicer se le-ta uporablja 
do začetka uporabe VII. poglavja novega ZLet. Ker se 13. člen veljavnega 
ZLet nanaša na najave leta, kar nima veze s tematiko VII. poglavja novega 
ZLet, menimo da je prišlo do pomote pri navajanju člena (verjetno je bil 
mišljen 11. člen veljavnega zakona). 
 

Se upošteva. 

MORS 308/1 V izogib pravni praznini do začetka uporabe tega zakona je treba to 
določbo dopolniti v smislu, da se trenutno veljavni ZLet uporablja do 
začetka uporabe tega zakona. 
 

Pripomba se upošteva. Določbe glede uvelajvitve in začetka uporabe so se 
preverile in spremenile.  
 

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

309 Manjka Pravilnik o amaterski izdelavi letal! 
Novi pravilnik še ni izdelan, zato je povsem neutemljeno pravno razbijati 
področje, ki je že dolgo časa urejeno. Ne obstaja slava varnostna statistika, 
ki kakorkoli utemeljevala tak korak. Brez sleherne utemljeitve in konsenza s 
stroko so taki koraki nesprejemljivi. 

Pripomba se ne upošteva. Pravilnik SFRJ ni mogoče več uporabljati (skladno s 
prehodnimi in končnimi določbami Zakon o letalstvu, Uradni list RS, št. 18/01 – 
ZLet)).  
 

MOP 309 Doda se: 
Operativno-tehnična zahteva o določitvi dodatnih posebnih zahtev za 
izvajalce meteoroloških služb (Uradni list RS, št. 2/20) 
Manjka na seznamu. 

Pripomba se ne upošteva. Operativno-tehnična zahteva o določitvi dodatnih 
posebnih zahtev za izvajalce meteoroloških služb (Uradni list RS, št. 2/20) je 
izdana za izvajanje rpava EU in ne zakona o letalstvu. 

SVZ 309 Načeloma je podzakonskim predpisom ob sprejetju novega krovnega 
zakona treba določiti prenehanje veljavnosti in po potrebi podaljšati njihovo 
uporabo do izdaje novih predpisov; izjemoma pa se dopusti posvojitev 
predpisov; Več o tem gl. Nomotehnične smernice, robna št. 79, kjer so tudi 
navedeni primeri ustreznega zapisa posvojitve; 

Se upošteva. Glej odziv glede komentarja SVZ pri 307. členu. 

KZPS 309 Glede na to, da se sočasno z novim ZLet prav zaradi uskladitve z vsebino 
slednjega predlagajo tudi spremembe in dopolnitve Zakona o zagotavljanju 
navigacijskih služb zračnega prometa (ZZNSZP), po katerih se vsebina 
ureditve delovnega časa in rekreacijskega dopusta osebja izvajalca storitev 
ATM/ANS »seli« iz ZLet v ZZNSZP, predlagamo, da se ponovno presodi 
ustreznost v ZLet določenega podaljšanja uporabe podzakonskih predpisov, 
navedenih v 19. in 36. tč. 309. člena, zlasti glede na dikcijo 309. člena, da se 
v tem členu navedeni predpisi uporabljajo in štejejo kot veljavni do začetka 
uporabe predpisov po določbah tega zakona (torej ZLet), kolikor niso z njimi 
v nasprotju. Natančnejša ureditev zgoraj navedenih institutov, ki se 
prenašajo v ZZNSZ, bo namreč urejena s pravilnikom ministra oz. 
programom izvajalca služb zračnega prometa, torej akti sprejetimi na podlagi 
ZZNSZP (ne pa ZLet). 
 

Pripomba glede predpisa – Pravilnika o načinu in pogojih izrabe rekreacijskega 
dopusta kontrolorjev letenja in pomočnikov kontrolorjev letenja uprave Republike 
Slovenije za zračno plovbo (Uradni list RS, št. 79/97 in 18/01 – ZLet), se upošteva. 
Temu pravilniku se je z zakonom iz leta 2001 podaljšala uporaba, a se ne more 
več uporabljati z uveljavitvijo novega ZLet (predpis, ki mu je podaljšana uporaba, 
se ne more več uporabljati po uveljaviti novega zakona). Poleg tega ta predlog 
uvaja v novem 22.b členu nov način urejanja – pri izvajalcu storitev. V predlogu 
novega ZLet se zato briše navedba tega predpisa pod zap. št. 36. 
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AJPES 310 Opozoriti želimo tudi na pomanjkljivo opredelitev prehodnih in končnih 
določb tega zakona (npr. 307., 310. člen), ki so za izvedbo prav tako 
pomankljive in potrebujejo daljši časovni okvir za izvedbo. Ob potrebni 
dodatni obrazložitvi za morebitne spremembe normativne ureditve in 
nadgradnje aplikacije eRZPP, ki bi bila s tako predlaganim normativnim 
posegom preko Zakona o letalstvu za RZPP sprejeta, ne smemo 
zanemariti dejstva, da bo za kakršnokoli nadgradnjo RZPP, nujno potrebno 
predhodno zagotoviti ustrezna finančna sredstva in kadrovske resurse, saj 
v dosedaj potrjenih dokumentih, ki jih AJPES mora upoštevati, programu 
dela in finančnem načrtu za leti 2022 in 2023 le-teh ni zagotovljenih, hkrati 
pa obstaja resna nevarnost za nezmožnost izvedbe glede na celovit in 
veljaven koncept vseh pavnih podlag sedanje ureditve. Pri tem ne gre 
spregledati dejstva tudi na možne težave pri tehnični in časovni vzpostavitvi 
delovanja takšnega sistema z možnimi resnimi posledicami v pravnem 
prometu. 

Mnjenje predlagatelja. 



predlog Zakona o letalstvu – pripombe in odzivi 

293 

 

Andrej 
Goljar, 
goljar.andrej
@gmail.com 

309 Predlagam podaljšanje uporabe Pravilnika o amaterski izdelavi letal (Uradni 
list SFRJ, št. 19/82).  
Trenutno veljaven Zakon o letalstvu – ZLet (Uradni list RS, št. 18/01) 
opredeljuje, da se v Republiki Sloveniji, kolikor niso v nasprotju z zakonom, 
uporablja Pravilnik o amaterski izdelavi letal (Uradni list SFRJ, št. 19/82).  
 
Predlog novega zakona o letalstvu v 309. členu, ne podaljšuje uporabe 
Pravilnika o amaterski izdelavi letal (Uradni list SFRJ, št. 19/82).  
 
Mogoče je razumeti, da predlog novega zakona o letalstvu na področju 
amatersko izdelanih zrakoplovov, ustvarja pravno praznino do sprejetja 
novih aktov. 
 
Upoštevajoč seznam tipov zrakoplovov iz Priloge I, Uredbe (EU) 2018/1139 
tako imenovanih »Annex I« zrakoplovov že odobrenih za letenje v Republiki 
Sloveniji (AIRN-1, verzija 2, veljaven od 31.12.2019), katerega je na spletni 
strani objavila Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, je na 
podlagi smiselne uporabe določb pravilnika o amaterski izdelavi letal, bilo 
odobrenih za letenje v Republiki Sloveniji 63 tipov zrakoplovov. Z 
nastankom pravne praznine se onemogoči popravila in modifikacije teh 
zrakoplovov, ter nova izdelava amaterskih zrakoplovov.  
 
Z namenom, da je do sprejetja novih aktov, nadaljnjo mogoče amatersko 
izdelovati zrakoplove, kot tudi modificirati in popravljati zrakoplove že 
odobrene za letenje v Republiki Sloveniji, s smiselno uporabo določb 
pravilnika o amaterski izdelavi letal, predlagam, da se v 309. členu 
predloga novega zakona o letalstvu podaljša tudi uporabo Pravilnika o 
amaterski izdelavi letal (Uradni list SFRJ, št. 19/82). 

Pripomba se ne upošteva. Pravilnik SFRJ ni mogoče več uporabljati (skladno s 
prehodnimi in končnimi določbami Zakon o letalstvu, Uradni list RS, št. 18/01 – 
ZLet)). 

Aeroklub 
Lesce, 
Fizična 
oseba 4 

aneks 1 - 
zrakoplovi 

Spremeniti v Aneks 1 - Letalniki 
Manjka tudi predpis, ki bi urejaloraj. uporabo (usposabljanje) na letalih iz 
Aneksa 1 EU uredbe. Ta ureditev je ključna za uporabnike aneks 1 
letalnikov, z velikim vplivom na bodoče generacije vlečnih pilotov. 
 
Fizična oseba 4: Podrobna razlaga je v prilogi Zakon o letalstvu ali Zakon o 
zrakoplovstvu 2021 in PM3-028 
Prilogi:  
35 Korbar - 2950_Priponka_Prilog 
35 Korbar - 2951_Priponka_Prilog 

Glede uporabe izraza letalnik – glej odziv zgoraj. 
 
V posameznih členih tega zakonba so pravne podlage za nadaljnje podzuakonsko 
urejanje, zrakoplovov, ki niso urejeni s predpisi EU.   
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Letalska 
zveza 
Slovenije, 
Fizična 
oseba 4 

aneks 1 - 
zrakoplovi 

Manjka tudi predpis, ki bi urejal uporabo (usposabljanje) na letalih iz 
Aneksa 1 EU uredbe. Ta ureditev je ključna za uporabnike aneks 1 
letalnikov, z velikim vplivom na bodoče generacije vlečnih pilotov. 

V posameznih členih tega zakonba so pravne podlage za nadaljnje podzuakonsko 
urejanje, zrakoplovov, ki niso urejeni s predpisi EU.   

Aeroklub LŠ 
Celje 

aneks 1 – 
zrakoplovi 

Zrakoplovi, katerih plovnost ureja Aneks 1 predstavljajo pomemben del 
flote v slovenskih letalskih šolah in društvih. Potreben je člen, ki določuje, 
da je uporaba teh zrakoplovov še naprej lahko takšna kot je sedaj. Da se 
lahko na takšnih zrakoplovih še naprej lahko vršijo izobraževanja in 
licenciranje letalskega osebja kot tudi izvajajo operacije kot je vleka 
jadralnih letal in panojev. Dovoljena mora ostati komercialna in 
nekomercialna dejavnost. 
 

V posameznih členih tega zakonba so pravne podlage za nadaljnje podzuakonsko 
urejanje, zrakoplovov, ki niso urejeni s predpisi EU.   

 
MORS K 1 PETI ODSTAVEK  

Glede urejanja vojaškega letalstva zakon podaja zahteve, ki zadevajo 
letenje z vojaškimi zrakoplovi, prečrpavanje goriva v zraku, nošenje 
oborožitve, opreme za elektronsko bojevanje in izvidniške opreme, 
prevoz vojaškega orožja, streliva, eksplozivnih predmetov in opreme 
ter pripadnikov tujih oboroženih sil z državnimi zrakoplovi, prevoz 
nevarnega blaga z vojaškimi zrakoplovi, vojaški zračni promet, letalski 
nadzor na področju vojaškega letalstva, register slovenskih vojaških 
zrakoplovov, plovnost vojaških zrakoplovov, licenciranje vojaškega 
letalskega osebja in drugega strokovnega osebja vojaškega letalstva, 
vojaške letalske operacije, vojaška letališča, vojaška vzletišča in vojaške 
heliporte, nadzor in varovanje zračnega prostora, sisteme in naprave za 
izvajanje nadzora in varovanja zračnega prostora, ki so v upravljanju 
ministrstva, pristojnega za obrambo, preiskave vojaških letalskih nesreč, 
inšpekcijski nadzor in vojaški letalski organ. 

Se upošteva. 
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AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

k 6 DRUGI ODSTAVEK: Primer kršitve zračnega prostora je kršitev pravil 
letenja, kot so določena s predpisi EU in tem zakonom, 
in v zvezi z njimi navodil kontrole zračnega prometa. Tukaj ni navedeno 
DOVOLJENJE, ki je navedeno 
v besedilu člena. Med kršitve slovenskega zračnega prostora štejemo tudi 
letenje brezpilotnega 
zrakoplova brez dovoljenja pristojnega organa ali v nasprotju s pogoji iz 
izdanega dovoljenja. 

Pripomba ni jasna. Obrazložitev je dodelana za večjo jasnost. 
 

Fizična 
oseba 1 

k 13 K obrazložitvi 13. člena: 
1. Kaj bi naj ta obrazložitev povedala? 
2. Prvi odstavek: EU uporablja "država članica", ICAO  pa "država 
pogodbenica". Na kaj se torej sedaj ta obrazložitev nanaša? 
3. Drugi odstavek: Katera navodila? ICAO PANS? 

Pripomba ni jasna. 
 
Različni PANS-i dopolnjujejo različne SARP-e. V zapisu je treba torej PANS-e 
razumeti v kontekstu SARP-ov. »Navodila« referira na druge dokumente, ki jih 
izdaja ICAO z oznako Doc, ki niso ne SARP ne PANS. 

MK k 29 Predlagamo, da se peti odstavek obrazložitve k 29. členu predloga zakona 
spremeni tako, da se glasi: 
»Da se zagotovi, da se vse letalske informacije objavljajo v slovenskem 
jeziku poleg angleškega (ki je sicer običajna zahteva iz mednarodnih 
standardov), se poda obveznost po objavi letalskih informacij (ki so urejene 
s predpisi EU) v slovenskem in angleškem jeziku. S to določbo se bo tako 
vzpostavila obveznost dvojezične objave.«. 
 
Šesti odstavek obrazložitve k 29. členu predloga zakona naj se glasi: 
»K tej določbi sodi prehodna določba, ki podaja rok za objavo letalskih 
informacij, ki so urejene s predpisi EU, v slovenskem jeziku – in sicer čim 
prej oziroma najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi zakona. /…/.«. 
 

Pripomba glede petega odstavka obrazložitve k 29. členu predloga se upošteva. 
 
Pripomba glede šestega odstavka obrazložitve k 29. členu predloga se ne 
upošteva.  

MK k 52 Predlagamo, da se predzadnji stavek prvega odstavka obrazložitve 52. člena 
predloga zakona spremeni tako, da se glasi: 
»Listini, ki je sestavljena v tujem jeziku (tj. ne v slovenskem jeziku), mora biti 
priložen njen overjen prevod v slovenski jezik.«. 
 

Pripomba se ne upošteva, člen je vsebinsko spremenjen. 
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AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

k 55 PREDZADNJI ODSTAVEK  
Osnovna uredba in njeni izvedbeni predpisi pa ne veljajo za posamezne 
zrakoplove in letalne naprave, ki so navedene v Prilogi 1 k osnovni uredbi 
(v praksi se za te zrakoplovi pogosto uporablja izraz »aneks 1 zrakoplovi«). 
Le-ti so urejeni z zakonom, ki ureja letalstvo in podzakonskimi akti (npr. 
Pravilnikom o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 49/16, 52/16, 
32/18, 10/19 in 75/19)). Veljavnost takih podzakonskih aktov bo urejena v 
prehodnih določbah predloga tega zakona, zato ne bo pravne praznine do 
sprejetja novih aktov. Ni res - Z izpustitvijo Pravilnika o amaterski izdelavi 
letal ste naredili tako praznino, ker novega pravilnika še ni. Gre zlasti za 
zrakoplove preprostih konstrukcij ali tiste, ki opravljajo predvsem domače 
lete, ter za doma narejene (amaterske zrakoplove) ali izredno redke 
oziroma maloštevilne zrakoplove; nad takimi zrakoplovi morajo certificiranje 
(V skladu z Osnovno uredbo ti zrakoplovi ne podlegajo certifikaciji! To gre 
za napačne uporabljene izraze in posledično postopke!) in predpisani 
nadzor torej vršiti države članice, pri čemer druge države članice niso 
zavezane, da takšne nacionalne ureditve priznajo. 

Mnenje predlagatelja, glej druge odzive. Predpis SFRJ po uveljavitvi tega zakona 
ni mogoče nadalje uporabljati. Pred uveljavitvijo tega predloga je treba izdati nov 
predpis o amaterski izdelavi. 
 

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

k 56 DRUGI ODSTAVEK Pravni ali fizični osebi, ki predloži dokazila o 
izpolnjevanju predpisanih pogojev, EASA za zrakoplove,(nerazumljivo) ki 
sodijo v področje urejanja predpisov EU, izda potrdilo oziroma listino o 
izpolnjevanju teh pogojev, za ... 

Pripomba ni jasna. 
 

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

k 57 »za zrakoplove iz Priloge 1 k osnovni uredbi pa certifikacija na podlagi tega 
zakona« 
 
Uvedba certifikacij za necertificirane zrakoplove 
 
»svojimi regularnimi nalogami določi certifikacijske specifikacije za 
posamezne vrste zrakoplovov in naprav, ki niso urejeni s predpisi EU.« 
 
Agencija v svojih okvirih nima višjih strokovnih znanj kot letalski 
strokovnjaki, zato je taka rešitev neosnovana. Izsiljevanje s tujimi 
nacionalnimi predpisi je neskladno tudi s tem zakonom. 

Obrazložitev se dopolni, da je predlgo jasnejši. 

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

k 60 »Zahteve glede dovoljenih vrednosti hrupa in emisij v okolje za proizvajalce 
zrakoplovov določa osnovna uredba.« 
 
To ni res, Osnovna uredba tega NE DOLOČA!  
»predpiše omejitve hrupa za zrakoplove« - nekako nejasno 

Predpisi EU urejajo tudi hrup. 
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MK k 67 Predlagamo, da se prvi stavek tretjega odstavka obrazložitve 67. člena 
predloga zakona spremeni tako, da se glasi: 
»Zakon podaja tudi pravno podlago za določitev za način, pogoje in postopek 
za pridobitev licence, dovoljenja, ratinga, pooblastila, potrdila, spričevala 
oziroma druge ustrezne listine, za vzdrževanje ravni znanja in 
usposobljenosti ter glede izpolnjevanja zdravstvenih, jezikovnih 
(slovenščine) in drugih zahtev.«. 
 

Pripomba se ne upošteva. Pravo EU podaja jezikovne zahteve, ki presegajo 
znanje domačega, slovenskega jezika.  

MK k 74 Predlagamo, da se v obrazložitvi k 74. členu predloga zakona beseda 
»arhiviranju« nadomesti z besedilom »predpisi o varstvu arhivskega gradiva 
ter arhiviranju«. 
 

Se upošteva.  

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

k 108 »Ta člen določa zahteve za letalske prireditve in letalska tekmovanja, za 
katera je potrebno dovoljenje, ki ga izda agencija v skladu s pogoji, 
določenimi s predpisi EU, tem zakonom in pogoji, ki jih predpiše minister.« 
Ta razlaga se nikakor ne ujema z dejanskim členom- glej pripombo! Člen 
tega sploh ne določa! 

Člen je spremenjen, kot tudi obrazložitev.  

AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

k 109 »Ob tem se pojasnjuje, da izraz »odobritev« izhaja iz Uredbe Komisije EU 
št. 965/2012 in pomeni predhodno odobritev, torej vnaprejšnje dejanje 
upravnega organa. Zato ta izraz ni skladen z izrazom odobritve, kakršen 
izhaja iz slovenskega pravnega reda, kjer odobritev pomeni naknadno 
dejanje oz. akt organa.« 
Takšna definicijsko spremenjena uporaba slovenskega jezika je nemogoča! 
Slovenski jezik je prioriteta zakona in izrazi morajo pomeniti tisto, kar v 
slovenskem jeziku pomenijo. Če se gre za specifični postopek (in ne izraz) 
ga je je potrebno znotraj člena opredeliti! Temu so členi zakona v osnovi 
namenjeni. 

Mnenje predlagatelja. 
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AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

k 125 Razume se, da ja tako določena cona aerodromskega prometa ena od 
informacij, ki jo je obratovalec nejavnega letališča dolžan zagotavljati 
svojim uporabnikom, in hkrati, da je ta ustrezno opredeljena tudi v navodilih 
o načinih in postopkih za vzletanje in pristajanje zrakoplovov, kot so 
določena s predpisom na podlagi tega zakona. 
Cona – je logično 
Obratovalec nejavnega letališča je z določitvijo cone aerodromskega 
prometa odgovoren tudi za ustrezno in potrebno koordinacijo vseh 
aktivnosti, ki jih različni uporabniki zračnega prostora želijo izvajati v 
dotičnem prostoru. V ta namen zakon tudi določi, da za namen koordinacije 
zračnega prometa v coni aerodromskega prometa obratovalec nejavnega 
letališča imenuje koordinatorja aerodromskega prometa. Naloga tega 
koordinatorja je, da koordinira aerodromski promet. Aerodromski promet 
pomeni ves promet na manevrskih površinah aerodroma in vse zrakoplove, 
ki letijo v bližini aerodroma. 
Zrakoplovi, ki so v bližini aerodroma, vključujejo med drugim tudi 
zrakoplove, ki vstopajo v aerodromski šolski krog ali ga zapuščajo. 
Koordinator – ni logično. 
Ker lahko na določenih letališčih v določenih okoliščinah pride do velikega 
števila uporabnikov zračnega prostora v območju cone aerodromskega 
prometa ali v njeni bližini, je vloga koordinatorja aerodromskega prometa 
zelo pomembna in nujna. Obratovalec letališča mora imeti možnost, da v 
primeru večjega prometa to vlogo vzpostavi, ne pa obveze, ki sili v 
nepotrebna organiziranja, ko leti eno ali celo nobeno letalo na letališču 
Njena zakonska opredelitev je posledica naslavljanja razlogov za 
pretekle letalske nesreče in incidente. 
Ne poznamo poročila nesreče, ki bi kot varnostni problem navajalo to da ni 
bil določen koordinator letenja! Torej gre za neresnične navedbe te 
razlage!! 
Če navajate nesrečo, kjer ni bilo INŠTRUKTORJA na zvezi pa je bila 
učenka v zraku, je to povsem drugi postopek vezan na FCL in ATO in nima 
veze s koordinatorjem letenja! 
Ta del vsebuje toliko napak in nasprotnih argumentacij, da ga ni mogoče 
reševati s kratkimi pripombami! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izbira izraza »koordinator« izaja iz dejstva, da taka oseba ne sme opravljati 
kakršnkoli naloge, ali ji ne sme biti pripisana kakršnakoli lastnosti, ki bi lahko 
implicirala na kontrolo zračnega prometa. Zato je bil izbran tak izraz. 
 
Glej odziv pri členu.  

MK 137 Predlagamo, da se v obrazložitvi k 137. členu predloga zakona beseda 
»arhiviranju« nadomesti z besedilom »predpisi o varstvu arhivskega gradiva 
ter arhiviranju«. 
 

Se upošteva. 
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MK 216 Obrazložitev 216. člena predloga zakona je treba spremeniti tako, da bo 
obvezen prevod vse uradne dokumentacije v slovenski jezik, izjemoma le 
bistveni povzetki/izvlečki. Menimo, da se uradna oseba agencije ne sme 
sama odločiti in odpovedati prevodu listin. Poslovanje s strankami po Zakonu 
o javni rabi slovenščine (Uradni list RS, št. 86/04 in 8/10) poteka v 
slovenskem jeziku, šele poleg njega se po potrebi lahko uporablja tuji jezik. 
 

Se ne upošteva, gre za eno od določb, s katero se celovito ureja raba angleškega 
jezika po tem zakonu. 

MK 219 Predlagamo, da se zadnji stavek obrazložitve 219. člena predloga zakona 
spremeni tako, da se glasi: 
»Agencija lahko izpite izvaja v angleškem jeziku, če se preverja znanje, ki ga 
je treba izkazati v angleškem jeziku.«. 
 

Se ne upošteva, gre za eno od določb, s katero se celovito ureja raba angleškega 
jezika po tem zakonu. 
Izpite za večino pilotskih licenc določa EASA in se jih izvaja v enotnem evropskem 
sistemu zgolj v angleškem jeziku. 

MK 245 Predlagamo, da se v desetem odstavku obrazložitve 245. člena predloga 
zakona črta zadnji stavek, predzadnji stavek pa naj se dopolni tako, da se 
glasi: 
»Poudarja se, da so priročniki za delo nadzornikov oziroma letalskih 
nadzornikov delovni pripomočki, ki imajo lastnosti internih aktov agencije; 
izdani morajo biti v slovenskem jeziku, lahko pa jih agencija dodatno izdaja 
tudi v angleškem jeziku.«.   
 

Se zavrne. Priročniki so namenjeni kot pomoč uradnim osebam agencije in niso 
splošni akti agencije. 

MK 262 Predlagamo, da se drugi odstavek obrazložitve 262. člena predloga zakona 
spremeni tako, da se glasi: 
»Zaradi varnosti v zračnem prometu oziroma varnosti letenja, 
interoperabilnosti in učinkovitosti so priročniki vojaškega letalskega organa 
in enot Slovenske vojske s področja vojaškega letalstva lahko dodatno izdani 
tudi v angleškem jeziku, vendar samo ob slovenskem jeziku.«. 
 

Pripomba se ne sprejme. 

MK 267 Predlagamo, da se v obrazložitvi k 267. členu predloga zakona beseda 
»arhiviranju« nadomesti z besedilom »predpisi o varstvu arhivskega gradiva 
ter arhiviranju«. 
 

Se upošteva. 

MK 304 Predlagamo, da se prvi stavek obrazložitve 304. člena predloga zakona 
spremeni tako, da se glasi: 
»Zakon poda prehodno določbo, ki podaja rok za objavo letalskih informacij, 
ki so urejene s predpisi EU, v slovenskem jeziku – in sicer čim prej oziroma 
najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi zakona.«. 
 

Se ne upošteva, glej odziv pri 304. členu. 
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AOPA 
SLOVENIA, 
JGZ LC in 
izvajalci 
civilnih 
letalskih 
aktivnosti 

k 309 To je lažna navedba! Glej 309 člen, opombe. Pripomba ni jasna. 

 
 
   
 
   
 
   
 


