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DODATNA SKLEPA 

)    

DODATNA SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o poroštvu Republike Slovenije za 

restrukturiranje obveznosti podjetij s področja elektrogospodarstva 

Državni zbor Republike Slovenije je na 18. izredni seji dne, 8/1 - 
1998, ob obravnavi predloga zakona o poroštvu Republike 
Slovenije za restrukturiranje obveznosti podjetij s področja 
elektrogospodarstva (ZPROE) - hitri postopek, na podlagi 
173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

DODATNA SKLEPA 

1. Vlada Republike Slovenije naj Državni zbor čimprej seznani s 
projekcijo harmonizacije cen električne energije. 

2. Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da do konca 
I. polletja 1998 Državnemu zboru RS predloži v obravnavo 
predlog zakona, ki bo sistemsko urejal oskrbo z energijo v 
Republiki Sloveniji. Vlada Republike Slovenije naj Državnemu 
zboru predloži tudi nacionalni energetski program. 

) 
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Predlog zakona o 

POROŠTVIH REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

ZADOLŽEVANJE ZA POTREBE 

FINANCIRANJA IZVOZA (ZPRSFI) 

- EPA 378 - II - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 45. seji dne 15/1-1998 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVIH REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA ZADOLŽEVANJE ZA POTREBE FINANCI- 
RANJA IZVOZA, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Sprejem zakona po hitrem postopku zahtevajo izredne potrebe 
države po financiranju izvoznih poslov, ker so slovenski 
izvozniki, zlasti pri financiranju izvoznih poslov, v izrazito 
podrejenem položaju v primerjavi s konkurenti, zlasti iz razvitih 
držav, kar otežuje njihovo nastopanje na perspektivnih tujih 
trgih, ki se za naše gospodarstvo odpirajo. Konkurenca na njih 
je vsak dan močnejša, potrebe izvoznikov po finančni podpori 
pa so glede na sedanje vire sredstev SID bistveno večje od 
možnosti dajanja te podpore. Teh virov je premalo tudi za 
začetek dejavnosti neposrednega financiranja izvoznikov s 
strani SID, prav tako pa sedanji viri sredstev SID niso ustrezni 
tudi po ročnosti in valutni strukturi, siceršnji pogoji za najemanje 

kreditov na domačem finančnem trgu pa tudi ne ustrezajo za 
nuđenje konkurenčnih pogojev za nastopanje slovenskih 
podjetij na tujih trgih. Glede na navedeno ter potrebo po povečanju 
izvoza, je treba čimprej omogočiti SID najemanje posojil v tujini 
ter izdajanja vrednostnih papirjev z državnimi poroštvi, da bi 
lahko začela s financiranjem izvoznih poslov, kar gospodarstvo 
že dalj časa pričakuje in tudi zahteva. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj, 
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 
ekonomske odnose in razvoj, 
- Jelka PFEIFER, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
pkonomske odnose in razvoj, 
- Marjan KRAMAR, član Uprave Slovenske izvozne družbe, 
d.d. 
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I. UVOD 

1. OCENA STANJA 

1.1. Slovenska izvozna družba 

Na podlagi zakona o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza 
Slovenije (Ur. I. RS, št. 32/92, 37/95, 34/96 in 31/97) je bila leta 
1992 ustanovljena Slovenska izvozna družba, družba za 
zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije, d.d., Ljubljana (SID), 
ki je v večinski lasti Republike Slovenije in ki zlasti z zavarovanjem 
ter financiranjem izvoznih poslov spodbuja in pospešuje 
gospodarske odnose s tujino. Poslanstvo in cilj SID je torej, da pri 
zavarovanju in financiranju izvoznih poslov slovenskim podjetjem 
zagotavlja konkurenčne pogoje nastopanja na tujih trgih. 

V petih letih svojega obstoja je SID močno širila obseg svojega 
poslovanja na vseh področjih svojih dejavnosti, večala število 
izvoznih poslov, ki jih je podpirala z zavarovanjem pred 
komercialnimi in nekomercialnimi riziki, izdajanjem garancij in 
refinanciranjem izvoznih kreditov, večala število svojih komitentov, 
vseskozi pozitivno poslovala in razvijala ter uvajala nove storitve, 
tako da danes praktično ponuja že vse klasične storitve, ki jih 
ponujajo tudi izvozno-kreditne agencije (IKA) iz drugih razvitih 
držav. 

1.2. Izvozno-kreditne agencije 

Večina razvitih ter tudi mnogo manj razvitih držav ima IKA, ki 
podpirajo izvoz z (zlasti dolgoročnejšim) financiranjem izvoza in 
z zavarovanjem izvoznih kreditov ter z ustreznimi pogoji 
zavarovanja in financiranja izvoza skrbijo za zagotavljanje 
konkurenčnih pogojev nastopanja njihovih podjetij na tujih trgih. 
Na področju financiranja izvoznih poslov tako IKA nudijo ugodne 
pogoje za financiranje izvoznih poslov in vlaganja v tretjih državah 
ter izvoz in vlaganja svojih podjetij podpirajo z neposrednim 
financiranjem oziroma sofinanciranjem izvoznih poslov v obliki 
kreditov dobaviteljem ali tujim kupcem oziroma njihovim bankam 
ter z refinanciranjem bančnih izvoznih kreditov, forfetiranjem in 
subvencioniranjem obrestnih mer. 

IKA iz razvitih držav imajo za financiranje izvoznih poslov na voljo 
ugodne vire sredstev. Poleg lastnega kapitala in zaradi vloge 
države v teh institucijah imajo navadno IKA tudi zelo visoko 
kreditno uvrstitev (credit rating), kar jim na domačih in/ali tujih 
finančnih trgih omogoča najemanje sredstev za potrebe 
financiranja izvoza njihovih gospodarstev pod izjemno ugodnimi 
pogoji. S takimi viri sredstev IKA za svoja gospodarstva odpirajo 
tuje trge in svojim izvoznikom omogočajo konkurenčno nastopanje 
na tujih trgih tudi glede kreditnih pogojev, ki jih le-ti lahko ponudijo 
tujim kupcem. Aktivna državna politika pospeševanja izvoza preko 
IKA se tako v mednarodni praksi kaže tudi v tem, da jim države 
zagotavljajo posebne vire sredstev za financiranje izvoza v 
vsakoletnih proračunih in/ali da države tem IKA pod ugodnimi 
pogoji zagotavljajo za njihovo zadolževanje izdajo brezpogojnih 
garancij na prvi poziv s katerimi te institucije lahko pridobijo ugodne 
vire sredstev na domačih in/ali tujih finančnih trgih, zlasti z 
najemanjem posojil ali z izdajanjem dolžniških vrednostnih papirjev. 
Poleg tega na področju financiranja izvoza države podpirajo 
dejavnosti IKA tudi s subvencioniranjem obrestnih mer v obliki 
zagotavljanja državnih virov po fiksnih nizkih obrestnih merah ali 
z neposrednim subvencioniranjem v obliki pokrivanja dela 
stroškov obresti iz državnega proračuna, pokrivanja morebitnih 
izgub na spremembah pasivnih variabilnih in aktivnih fiksnih 
obrestnih mer ter pokrivanja morebitnih izgub zaradi tečajnih 
rizikov. 

1.3. Financiranje izvoza v Sloveniji 

Z zavarovanjem izvoznih poslov je SID slovenskim izvoznikom 
praktično že omogočila nastopanje na tujih trgih pod konkuren- 
čnimi pogoji in slovenskim izvoznikom že nudi vse klasične 
storitve, ki so tudi v ponudbi drugih IKA iz razvitih držav. Nasprotno 
pa so slovenski izvozniki zlasti pri financiranju izvoznih poslov 
zaenkrat še v izrazito podrejenem položaju v primerjavi s 
konkurenti, zlasti Iz razvitih držav in tudi zato pretežno v vlogi 
podizvajalcev in poddobaviteljev za tuje nosilce poslov, ki jih 
financirajo njihove banke in IKA. Še vedno previsoke obrestne 
mere na domačem finančnem trgu, kapacitete domačih bank, 
pomanjkanje ustreznih finančnih virov in nezmožnost zagotavljanja 
le-teh v valutah plačil za izvoženo blago in storitve, so še vedno 
tisti glavni problemi, ki otežujejo nastopanje slovenskih izvoznikov 
na tujih trgih, zlasti izvoznikov kapitalskih dobrin in izvajalcev 
investicijskih del v tujini, kjer je ustrezno financiranje navadno tudi 
bistven pogoj za pridobitev poslov. 

Potrebe izvoznikov po finančni podpori so bistveno večje od 
možnosti dajanja te podpore glede na sedanje finančne vire SID. 
Po zakonu o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije 
so viri sredstev za poslovanje družbe vplačani ustanovitveni 
kapital, sredstva zbrana z izdajanjem vrednostnih papirjev, najeti 
krediti in drugi viri. Zaenkrat pa vire za poslovanje SID predstavlja 
zlasti lastniški kapital (konec oktobra 1997 je' ta znašal 
8.457.500.000 SIT), ki je bil po ustanovitvi vplačan s strani 
delničarjev v treh letnih obrokih (večinski delničar je država, ki 
ima v SID 90,2 odstotni delež), povečeval pa se je v dobrih petih 
letih njenega obstoja tudi z dokapitalizacijo SID (iz sredstev kupnin 
iz naslova privatizacije podjetij ter iz lastnih sredstev SID). Glede 
na omejene vire sredstev je SID ob ustanovitvi kot prioritetno 
dejavnost postavila zavarovanje, na področju financiranja izvoza 
pa je začela predvsem z refinanciranjem bančnih izvoznih 
kreditov. 

Zakonska možnost neposrednega kreditiranja izvoza s strani 
SID ter sofinanciranja izvoznih poslov pa do sedaj še ni bila 
izrabljena. Primerna višina lastnega kapitala in nadpovprečna 
kapitalska ustreznost, ki po bančnih kriterijih kaže na neoptimalno 
financiranje naložb, zahteva, da se povečevanje financiranja črpa 
iz dodatnih izposojenih sredstev. Z rastjo razpoložljivih sredstev 
je SID postopoma zviševala stopnje refinanciranja ter širila obseg 
možnih izvoznih transakcij, ki so bile primerne za refinanciranje. 
Kapitalska krepitev družbe sedaj že omogoča, da SID začne tudi 
z najemanjem posojil na finančnih trgih. Tudi 6. člen zakona o 
družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije med drugim 
določa, da družba za opravljanje svojih osnovnih dejavnosti najema 
kredite in izdaja vrednostne papirje. 

Zadolževanje SID za financiranje izvoza je potrebno, ker sedanje 
kapacitete in valutna struktura virov sredstev družbe zaenkrat 
še zdaleč ne zadoščajo za potrebe slovenskih izvoznikov. Tako 
SID nekaterih delov izvoznega gospodarstva še vedno ne more 
pokrivati v zadostnem obsegu, nekatere pa v dokajšnji meri celo 
izključuje iz mehanizma refinanciranja izvoznih kreditov. Poleg 
tega, da je sedanjih virov sredstev SID premalo za neposredno 
financiranje izvoznih poslov, SID z obstoječimi viri in njihovo 
valutno strukturo ter strukturo po ročnosti tudi ne more zagotavljati 
potrebnega obsega sredstev za financiranje v valuti posla, 
izvoznikom pa tudi ne more zagotavljati fiksnih obrestnih mer za 
izvozne kredite. Obrestne mere za refinancirane kredite so na 
domačem trgu v primerjavi s tujimi finančnimi trgi še vedno 
previsoke, povprečna stopnja refinanciranja izvoznih kreditov 
(50%) pa je v primerjavi s konkurenco ena najnižjih v svetu in 
predstavlja omejitev pri nadaljnjem zniževanju stroškov financiranja 
slovenskih izvoznikov. 
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SID se že dalj časa intenzivno pripravlja na začetek zadolževanja 
na mednarodnih finančnih trgih. Vendar za doseganje čim 
ugodnejših kreditnih pogojev, kot relativno mlada finančna 
institucija, potrebuje garancije države, kar predvideva tudi 
Strategija EOT, 1996, predvideno pa je bilo to tudi že v 
proračunskem memorandumu za leto 1996. Prav tako je na 
tehnični ravni v SID že dalj časa vse pripravljeno na začetek 
zadolževanja, zadolževanje SID za potrebe financiranja izvoza 
pa je bilo načrtovano tudi že v Poslovni politiki SID za leto 1997, ki 
je bila obravnavana tudi na seji Vlade Republike Slovenije ter 
pristojnih teles Državnega zbora. 

2. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Slovensko gospodarstvo je zelo odprto gospodarstvo inživljenjsko 
odvisno od povpraševanja po naših proizvodih in storitvah na 
tujih trgih. Sedanja rast izvoza, ki je nižja kot željena, kaže na 
potrebo po dodatnih spodbudah in podpori izvozu z ukrepi, ki jih 
poznajo tudi v drugih razvitih državah. To so zlasti aktivni ukrepi 
makroekonomske politike na področju financiranja izvoza, ki bodo 
povečevali konkurenčno sposobnost naših izvoznikov in postavili 
slovenske izvoznike glede financiranja izvoznih poslov v približno 
enak položaj z njihovo konkurenco iz razvitih držav. Časa za 
odpiranje nekaterih perspektivnih trgov, na katerih imajo slovenski 
izvozniki določene komparativne prednosti, tudi z ustreznim 
financiranjem izvoznih poslov, ni ravno na pretek, saj je na njih 
naša konkurenca vse bolj aktivna in svojim izvoznikom nudi 
ugodne finančne pogoje za nastop na teh trgih. Rast slovenskega 
izvoza zahteva tudi opredelitev za spremembo strukture izvoza 
v korist izvoza blaga in storitev z višjo dodano vrednostjo, 
kapitalskih dobrin, opreme in transportnih sredstev ter 
investicijskih del v tujini, kar je pogojeno tudi s ponudbo ugodnih 
dolgoročnih sredstev za financiranje izvoza vželjenih tujih valutah. 
Ta bo poleg omogočanja izvoza, kjer je tako financiranje nujen 
pogoj za pridobitev poslov, izboljševala konkurenčen položaj 
slovenskih izvoznikov na tujih trgih ter s tem omogočala 
gospodarsko rast, slovenskemu gospodarstvu pa bo tako v večji 
meri ostajala tudi dodana vrednost finančnih storitev, ki sedaj v 
določeni meri ostaja pri tujih finančnih institucijah. 

Sedanji viri sredstev SID ne zadoščajo za pokrivanje potreb 
slovenskih izvoznikov pri financiranju izvoznih poslov, tako po 
svoji velikosti, ročnosti, kot tudi po valutni strukturi. Pač pa 
dosedanje poslovanje SID in velikost njenega kapitala omogočajo 
družbi, da v bodoče pridobiva dodatne vire za financiranje izvoza 
z zadolževanjem, z najemanjem posojil ter kasneje tudi z izdajo 
dolžniških vrednostnih papirjev na finančnih trgih. 

Možnosti za zadolževanje SID za potrebe financiranja izvoza na 
domačem trgu bodo v kratkem roku še zelo omejene zaradi 
premajhnih prihrankov in premajhnega obsega prostih denarnih 
sredstev ter dejstva, da je domači trg v veliki meri že zasičen z 
državnimi finančnimi instrumenti. Poleg neugodnih pogojev 
zadolževanja na domačem denarnem ali kapitalskem trgu je 
osnovni problem pri sedanjem financiranju slovenskega izvoza, 
da izvozno gospodarstvo pričakuje dodatna sredstva za podporo 
izvozu denominirana v tuji valuti oziroma v tuji valuti. Ob tem je 
glede morebitnega zadolževanja SID na domačem trgu tu še 
problem previsokih cen domačih sredstev, njihove neustrezne 
(prekratke) ročnosti in njihove za financiranje izvoza neustrezne 
valutne strukture, dodatno povpraševanje po prostih domačih 
denarnih sredstvih pa bi med drugim povzročilo tudi prevelik pritisk 
na obrestne mere. Zato se bo za potrebe financiranja izvoza SID, 
vsaj v začetku, morala zadolževati v tujini. 

Ker je za financiranje izvoza treba zagotoviti ugodne pogoje in 
ustrezno nizko ceno najetih posojil, ter glede na to, da je SID 
relativno mlada ter v mednarodnem finančnem svetu manj 

poznana institucija, je za zadolževanje SID za financiranje izvoza, 
dokler SID ne postane tudi v mednarodnih finančnih krogih znana 
institucija (track record) z vsokim ratingom, ki ji bo omogočal 
samostojno zadolževanje brez državne garancije, potrebno 
zagotoviti ustrezne prvovrstne in brezpogojne garancije Republike 
Slovenije, ki bodo sprejemljive za tuje kreditodajalce, ter s tem 
izkoristiti kreditni ratingdržave, kar edino lahko zagotovi optimalne 
pogoje pri najemanju kreditov in v posledici nizke stroške 
financiranja ter SID hkrati tudi učinkovito uvede na mednarodne 
finančne trge. 

Glede na 149. člen Ustave Republike Slovenije, po katerem so 
krediti v breme države in poroštva države za kredite dovoljeni le 
na podlagi zakona, ter glede na drugi odstavek 17. člena zakona 
o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije, po 
katerem Republika Slovenija s posebnimi zakoni jamči za 
obveznosti družbe, ki presegajo jamstveni kapital družbe, iz 
najemanja kreditov, izdanih garancij v tujino in izdanih vrednostnih 
papirjev, je treba za izdajo državnih garancij za zadolževanje za 
potrebe financiranja izvoza sprejeti poseben zakon. 

3. CILJI IN NAČELA 

S prvovrstnimi garancijami države za vračilo najetih kreditov in 
kasneje tudi za plačila iz naslova izdanih dolžniških vrednostnih 
papirjev SID, se do ustvarjenih pogojev za uspešno samostojno 
zadolževanje SID na mednarodnih finančnih trgih izkoristi kreditni 
rating države ter z brezpogojnimi državnimi garancijami doseže 
ugodne pogoje zadolževanja in s tem SID omogoča najem ugodnih 
virov sredstev za financiranje slovenskega izvoza, s tem pa se 
zagotovi tudi konkurenčnejše pogoje za nastopanje slovenskih 
izvoznikov na tujih trgih. Konkurenti naših izvoznikov na svetovnem 
trgu uporabljajo ugodnosti nespremenljivih CIRR (Commercial 
tnterest Reference Rates; minimalne obrestne mere za izvozne 
kredite z ročnostjo daljšo od dveh let po Konsenzusu OECD) 
obrestnih mer določenih po valutah financiranja, ne glede na to iz 
katere države izhaja izvoznik. SID želi zaradi mednarodno- 
konkurenčnih razlogov našim izvoznikom nuditi podobne pogoje, 
tako po ceni, kot po valutni strukturi in ročnosti. 

Sistem finančne podpore slovenskim izvoznikom mora biti 
dolgoročno stabilen in zanesljiv, cena izposojenih sredstev mora 
biti konkurenčna cenam virov, ki jih uporablja konkurenca, ročnost 
virov sredstev mora odgovarjati zahtevani ročnosti izvoznih 
kreditov, upoštevati pa mora tudi vsakokratne razmere in pogoje 
na mednarodnem finančnem trgu. Hkrati pa mora upoštevati tudi 
fleksibilnost medvalutnih razmerij in razvoj tujih obrestnih mer. 

Oblike, način, obseg in dinamika zadolževanja SID za potrebe 
financiranja slovenskega izvoza izhajajo med drugim iz v uradnih 
makroekonomskih projekcijah predvidenih potreb izvoznega 
gospodarstva. Poroštva s katerimi Vlada Republike Slovenije 
upnikom jamči za izpolnitev obveznosti SID iz posojilnih pogodb 
in izdanih vrednostnih papirjev, sklepa minister, pristojen za fi- 
nance. Poroštva pa se izdajajo sproti za vsako posamezno 
zadolževanje SID, in to avtomatično do vsakoletnega limita 
(poroštvene kvote), ki se za zadolževanje družbe z garancijami 
Republike Slovenije določi v zakonu o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije. Pri tem že po 16. členu zakona o družbi za 
zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije celotni obseg 
plasmajev družbe, ki izhajajo iz njenih osnovnih dejavnosti, razen 
zavarovanja, ne sme v nobenem trenutku preseči ene četrtine 
uradno ugotovljene vrednosti izvoza slovenskega gospodarstva 
v preteklem letu. Ob tem že zakon o SID določa, da morajo biti 
posli izvoza in vlaganj v tujino, ki jih SID financira, zavarovani 
pred nekomercialnimi in srednjeročnimi komercialnimi riziki. Ti 
posli pa tudi že po zakonu o SID ne smejo presegati največjega 
možnega obsega obveznosti družbe iz zavarovalnih poslov SID 
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za državni račun (16. člen zakona o družbi za zavarovanje in 
financiranje izvoza Slovenije), ki je določen z zadnjim sprejetim 
proračunom Republike Slovenije. To v posledici pomeni, da je 
obseg financiranih poslov hkrati posredno omejen tudi z omenjenim 
limitom za zavarovanje. 

Država z garancijami za zadolževanje SID za potrebe financiranja 
izvoza, glede na to, da so ti posli predhodno zavarovani pred 
nekomercialnimi oziroma srednjeročnimi komercialnimi riziki za 
račun Republike Slovenije, praktično ne prevzema dodatnih rizikov 
vračila kreditov, kar pomeni da izdaja garancij za obveznosti SID 
po tem zakonu praktično ne pomeni dodatnega angažiranja 
garancijskega potenciala države. Predstavlja ga zgolj začasno 
oziroma v časovnem smislu, v kolikor bi bila garancija izdana za 
SID vnovčena, preden bi SID kasneje izplačano škodo iz naslova 
zavarovanja pred nekomercialnimi in srednjeročnimi komercialnimi 
riziki pred dokončnim regresom dobila povrnjeno preko 
mehanizma varnostnih rezerv iz proračuna Republike Slovenije. 
Nekomercialni riziki in srednjeročni komercialni riziki vračila 
kreditov pri izvoznih poslih, ki jih daje ali refinancira SID, so namreč 
pri SID zavarovani, SID pa na podlagi jamstva Republike Slovenije 
za obveznosti družbe iz zavarovalnih poslov (17. člen zakona o 
družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije) to 
zavarovanje že tako ali tako izvaja za račun države. To pomeni, 
da Republika Slovenija prevzema te rizike v končni fazi z 
oblikovanimi varnostnimi rezervami oziroma, če te ne zadoščajo 
za pokritje škod, s proračunom oziroma proračunskimi rezervami 
(12. člen zakona o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza 
Slovenije). 

V primeru zadolževanja SID za potrebe financiranja izvoza bodo 
tuji viri usmerjeni na financiranje tujih kupcev slovenskega blaga, 
opreme, transportnih sredstev oziroma investicijska dela v tujini 
in financiranje slovenskih investicij v tujini z namenom povečevanja 
slovenskega izvoza ter na skrajševanje plačilnih rokov že 
izvršenega izvoza, in to v skladu s poslovno politiko SID. To so 
tudi dejavnosti družbe, ki so določene v 5. členu zakona o SID, ki 
tudi določa, da morajo biti refinancirani posli tudi zavarovani vsaj 
pred nekomercialnimi riziki. Poslovno politiko SID, ki je v večinski 
lasti države, sprejemajo njeni organi upravljanja, hkrati pa SID o 
svojem poslovanju najmanj enkrat letno poroča Vladi Republike 
Slovenije in Državnemu zboru. Ob tem pa po zakonu o SID 
medresorska komisija za pospeševanje izvoza med drugim 
odloča o poslih kreditiranja, refinanciranja, zavarovanja in izdajanja 
garancij, ki presegajo 5 oziroma 10 odstotkov vrednosti 
jamstvenega kapitala družbe ter določa tudi pogoje in merila za 
regresiranje obresti za izvozne kredite. Ta komisija bo torej 
odločala tudi o pokrivanju morebitnih izgub na spremembah 
pasivnih variabilnih in aktivnih fiksnih obrestnih mer, o pokrivanju 
morebitnih izgub na obrestnih merah v primerjavi z minimalnimi 
obrestnimi merami po pravilih OECD ter o pokrivanju izgub zaradi 
tečajnih rizikov. Komisija pa tudi pripravlja strokovne podlage za 
zakone o prevzemu jamstev države za zadolževanje družbe, 
izdajanih garancij v tujino in izdanih vrednostnih papirjev, ter jih 
predlaga ministru, pristojnemu za finance. 

S strani SID najeti krediti ter izdani vrednostni papirji za potrebe 
financiranja izvoza bodo tudi povečevali sposobnosti domačega 
bančnega sektorja, da bo slovenskim izvoznikom ta lahko nudil 
večjo in ustreznejšo podporo pri financiranju slovenskih 
izvoznikov (refinanciranje bančnih izvoznih kreditov s strani SID). 
Ti viri pa bodo prav tako omogočili tudi večje sodelovanje med 
slovenskimi bankami pri financiranju izvoznih projektov, saj bo 
SID z bankami sodelovala tudi v obliki skupnega ali vzporednega 
financiranja, omogočali pa bodo tudi večje sodelovanje slovenskih 
podjetij in bank pri velikih mednarodnih projektih, ki jih bodo 
(so)financirale tudi tuje in mednarodne finančne institucije 
(multisourcing). 

Zadolževanje SID za potrebe financiranja izvoza upošteva tudi 
cilje monetarne politike (monetizacija/sterilizacija). Pritok deviz 
na domač trg bi bil v primeru zadolževanja SID za potrebe 
financiranja izvoza namreč le v obliki plačila za slovensko blago 
ali storitve izvožene na kredit, torej kot plačilo za že izvršeni 
izvoz. Z v tujini najetimi sredstvi bi poleg tega SID omogočala 
nižjo ceno denarja na domačem trgu ter ob sodelovanju z domačimi 
poslovnimi bankami pri financiranju izvoznih poslov v določenim 
meri vplivala tudi na zniževanje obrestne mere skupnega 
financiranja ter bi s tem posredno zniževala aktivne obrestne 
mere na domačem trgu. 

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Sredstva za poravnavo obveznosti SID iz naslova zavarovanj 
pred nekomercialnimi riziki in srednjeročnimi komercialnimi riziki 
ter riziki sprememb vrednosti valut se po zakonu o družbi za 
zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije zagotovijo, če nastalih 
škod ni mogoče povrniti iz varnostnih in posebnih varnostnih 
rezerv, na podlagi proračuna Republike Slovenije. Ker bodo izvozni 
posli, ki bodo financirani s strani SID najetimi krediti, katerih vračilo 
bo zavarovano z državnimi garancijami, zavarovani pred 
nekomercialnimi oziroma srednjeročnimi komercialnimi riziki, 
država z garancijami za zadolževanje SID, razen v časovnem 
premostitvenem smislu, ne prevzema dodatnih rizikov vračila 
kreditov, saj SID pred omenjenimi riziki zavaruje omenjene izvozne 
posle za račun države, pri čemer je ključen mehanizem varnostnih 
rezerv. Torej dodatno k omenjenim rezervam proračuna, ki se 
uporabljajo v primeru izgub iz naslova zavarovanj izvoznih kreditov 
in vlaganj za državni račun, ki presegajo varnostne rezerve za 
kritje teh škod ter ob sredstvih za regresiranje obrestne mere za 
izpolnjevanje potencialnih obveznosti iz naslova izdanih garancij 
za zadolževanje SID za potrebe financiranja izvoza, v proračunu 
Republike Slovenije ni treba zagotavljati posebnih sredstev. Pač 
pa bi se del teh sredstev moral posebej planirati tudi za omenjene 
primere, če bi bile državne garancije vnovčene, vendar bi bila v 
tem primeru plačila na osnovi izdanih garancij zgolj predčasna; v 
končni fazi bi namreč ta plačila predstavljala izplačila škod iz 
naslova zavarovanja pred srednjeročnimi komercialnimi riziki in 
nekomercialnimi riziki. 

Drugih finančnih posledic za proračun Republike Slovenije ni. 
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il. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Republika Slovenija bo dala poroštva tujim in domačim bankam 
ter mednarodnim finančnim organizacijam za obveznosti 
Slovenske izvozne družbe, družbe za zavarovanje in financiranje 
izvoza Slovenije, d.d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SID) iz 
kreditov, najetih za financiranje poslov izvoza in vlaganj slovenskih 
podjetij v tujini. 

Republika Slovenija bo dajala tudi poroštva za obveznosti SID iz 
naslova vrednostnih papirjev, izdanih za namene iz prvega 
odstavka tega člena. 

2. člen 

Za izdajo poroštev po 1. členu tega zakona se v vsakoletnem 
zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije določi 
poroštvena kvota, ki predstavlja skupno višino glavnic kreditov 
in izdanih vrednostnih papirjev, za katere bo dala Republika 
Slovenija poroštva. 

3. člen 

Obseg in način izpolnitve poroštvene obveznosti Republike 
Slovenije do kreditodajalcev in investitorjev v vrednostne papirje 
iz 1. člena tega zakona se določita v poroštveni pogodbi med 
Republiko Slovenijo in kreditodajalcem, za vrednostne papirje pa 
v dokumentaciji, potrebni za izdajo vrednostnih papirjev. 

Poroštvene pogodbe s kreditodajalci sklepa minister, pristojen za 
finance. 

4. člen 

Če Republika Slovenija izpolni poroštveno obveznost iz kreditov 
ali izdanih vrednostnih papirjev iz 1. člena tega zakona, pridobi v 
razmerju do SID regresno pravico. 

Regresna pravica iz prvega odstavka tega člena mora biti 
ustrezno zavarovana. Zavarovanje se uredi s pogodbo, ki jo 
pred začetkom izdajanja poroštev skleneta Ministrstvo za finance 
in SID. Zavarovanje poroštvene obveznosti se izvede predvsem 
z asignacijo tolarskih prilivov SID pri Agenciji Republike Slovenije 
za plačilni promet ali bankah ter asignacijo deviznih prilivov SID 
pri bankah. 

5. člen 

V primeru, če Republika Slovenija izpolni katerokoli poroštveno 
obveznost po tem zakonu, SID preneha s financiranjem novih 
poslov iz virov sredstev, katerih vračilo je bilo zavarovano z 
državnimi poroštvi in z izdajanjem novih serij vrednostnih papirjev, 
vse do končnega in celotnega poplačila terjatev Republike 
Slovenije iz plačanih poroštev. 

6. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu 

S predlagano določbo se zagotavlja dolgoročna in stabilna izdaja 
jamstev države, s katerimi Republika Slovenija jamči za 
izpolnjevanje obveznosti SID iz naslova zadolževanja za potrebe 
financiranja izvoza slovenskih gospodarskih subjektov ter njihovih 
vlaganj v tujini. Kreditodajalci - koristniki državnih poroštev so po 
tem zakonu lahko domače in tuje finančne institucije, mednarodne 
finančne organizacije in investitorji v vrednostne papirje SID. 

K 2. členu 

Največji možni letni obseg poroštev izdanih na podlagi tega zakona 
se določi v vsakoletnem zakonu o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije. Omenjena letna poroštvena kvota vsebuje 
skupno višino glavnic kreditov in izdanih vrednostnih papirjev, 
brez obresti in drugih stroškov. 

K 3. členu 

Obseg in način izpolnitev poroštvenih obveznosti Republike 
Slovenije do kreditodajalcev in investitorjev v vrednostne papirje 

vsebujejo posamična poroštva, ki jih s kreditodajalci sklepa mini- 
ster, pristojen za finance, oziroma dokumentacija, ki je potrebna 
za izdajo vrednostnih papirjev. 

K 4. členu 

V primeru izpolnitve obveznosti iz posojilnih pogodb ali izdanih 
vrednostnih papirjev namesto posojilojemalca, ima Republika 
Slovenija kot porok v zvezi z izplačanimi zneski in pripadajočimi 
stroški pravico regresa do SID. Zavarovanje regresne pravice 
države se uredi s pogodbo, ki jo pred izdajo poroštev skleneta 
Ministrstvo za finance in SID ter se izvede predvsem z asignacijo 
prilivov SID. 

K 5. členu 

V primeru vnovčenega kateregakoli poroštva izdanega po tem 
zakonu, mora SID, do končnega in celotnega poplačila terjatev 
Republike Slovenije iz plačanih poroštev, prenehati s financiranjem 
novih poslov iz virov sredstev, katerih vračilo je bilo zavarovano 
z državnimi poroštvi, ter z izdajanjem novih vrednostnih papirjev. 
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Predlog zakona o 

ŽELEZNIŠKEM PROMETU (ZZelP-?) 

- EPA 364 - II - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je dne 22. decembra 1997 
Državnemu zboru poslala v obravnavo predlog zakona 
o železniškem prometu - EPA 364 - II - (ZZelP-?) - hitri 
postopek. 

Poslanec Franc Pukšič je dne 16. decembra 1997 
Državnemu zboru predložil v obravnavo predlog zakona 
o železniškem prometu (ZZelP) - prva obravnava (EPA 
353-11), istega dne pa še poslanci Janez Janša, Pavel 
Rupar, Mirko Zamernik in Branko Kelemina predlog 
zakona o železniškem prometu (ZZelP-?) - prva 
obravnava (EPA 354-11), ki urejata enako oziroma 
podobno vsebino kot predloženi zakon. Ker zakonodajna 
postopka predloga zakona, ki so jih vložili poslanci še 
nista končana, je predsednik Državnega zbora, na podlagi 
četrtega odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora 
zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je v obravnavo 
predložila Vlada Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na sejah dne 11/12-1997 in 18/12- 
1997 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ŽELEZNIŠKEM PROMETU, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da sprejme navedeni zakon po hitrem postopku, ker 
gre za izredne potrebe države, ki so v tem, da: 

- se slovenska zakonodaja s področja železniškega prometa 
prilagodi predpisom Evropske skupnosti; 

- se zagotovijo storitve, ki so javne dobrine (vzdrževanje javne 
železniške infrastrukture v uporabnem stanju, upravljanje 

železniškega prometa, železniški potniški promet in 
kombinirani promet); 

- se zagotovi financiranje gospodarskih javnih služb; 
- se reorganizira javno podjetje Slovenske železnice d.d. v 

družbo, ki bo začela poslovati na zdravih temeljih in bo 
primerljiva s podobnimi organizacijami v Evropi. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze, 
- dr. Slavko HANŽEL, državni sekretar v Ministrstvu za promet 
in zveze. 
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I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA 
IZDAJO ZAKONA 

Železniški prometni sistem je pomemben del integralnega 
prometnega sistema. Zaradi svojih posebnosti pa zahteva posebno 
zakonsko ureditev, ki zajema urejanje vprašanj železniškega 
prometnega omrežja (javne in druge železniške infrastrukture), 
vprašanj varnosti železniškega prometa in vprašanj organizacije 
izvajalcev, ki opravljajo železniške (prevoz potnikov in blaga) in z 
njimi povezne storitve (vzdrževanje in gradnja železniške 
infrastrukture ter upravljanje železniškega prometa). 

Po veljavnem Zakonu o načinu opravljanja in financiranja prometa 
na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem 
preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice (Ur.l. RS, 
št. 71/93) so Slovenske železnice organizirane kot javno podjetje 
v obliki delniške družbe. Železniške prometne storitve so prevoz 
potnikov in blaga v notranjem in mednarodnem železniškem 
prometu in tiste storitve, ki so neposreden pogoj za njihovo 
opravljanje. 

Veljavni zakon določa, da se v okviru železniških prometnih storitev 
zaradi javnega interesa opravljajo: 

- storitve vzdrževanja in razvoja železniške infrastrukture, 
- storitve potniškega prometa, 
- storitve kombiniranega prometa, 
- zagotavljata varnost in urejenost železniškega prometa. 

Na področje opravljanja železniških prometnih storitev in javne 
železniške infrastrukture posegajo tudi mednarodni predpisi. Poleg 
mednarodnih pogodb, katerih naslednica ali podpisnica je 
Republika Slovenija, urejajo nekatera vprašanja tudi medsebojne 
pogodbe železniških uprav. Posebno pozornost moramo pri 
prilagajanju naše zakonodaje posvetiti predpisom Evropske 
skupnosti, še posebej njenim direktivam. Direktive Evropske 
skupnosti (v nadaljnem besedilu: ES), ki bistveno posegajo na 
področje železniškega prometa, so: 
- Direktiva ES 440/91 o zagotavljanju prostega pristopa do javne 

železniške infrastrukture; 
- Direktiva ES 95/18 o dajanju licenc drugim izvajalcem; 
- Direktiva ES 95/19 o dodeljevanju vlakovnih tras in določanju 

prednostnih pravic posameznim izvajalcem. 

Vsebina in načela uresničevanja navedenih direktiv so opredeljeni 
v Beli knjigi (Bruselj, julij 1996). Vsebina dokumenta se nanaša 
predvsem na reorganizacijo železniških sistemov in podjetij, ki 
opravljajo dejavnost železniškega prometa, socialne vplive 
(zaposlitve, dnevne in druge migracije), finančne posledice 
reorganizacije in izvajanja direktiv in na okoljevarstvene prednosti 
železniškega prometa. 

Države članice ES seveda pri organizaciji svojih železnic 
upoštevajo direktive in to terjajo tudi od kandidatk za vstop v ES. 
S predlaganimi zakonskimi rešitvami uresničujemo načela 
delovanja železnic, za katera se zavzema ES, in prilagajamo 
našo zakonodajo predpisom ES. 

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Temeljna načela in cilji, vgrajeni v predlagani zakon, so: 

1. javna železniška infrastruktura je državna lastnina, ki je zaradi 
svoje pomembnosti za javne koristi zunaj pravnega prometa; 

2. javne gospodarske službe so na podlagi Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št.32/93) opredeljene 
kot oblika zagotavljanja javnih dobrin (gradnja, modernizacija 

in vzdrževanje javne železniške infrastrukture, upravljanje 
železniškega prometa in prevoza potnikov in blaga - potniški 
in kombinirani promet), s čimer je omogočeno določanje 
organizacijske in prostorske zasnove, vrste in obsega javnih 
dobrin, ki jih mora gospodarska javna služba zagotavljati, pogoje 
v njihovega zagotavljanja in njihove uporabe, pravic in 
obveznosti uporabnikov, virov financiranja in drugih elementov 
pomembnih za izvajanje gospodarske javne službe (z odloki); 

3. reorganizacija javnega podjetja Slovenske železnice, d.d., v 
skladu z direktivami in usmeritvami ES ter na podlagi izkušenj 
držav, ki jih je mogoče primerjati z našo državo, mora 
omogočiti tržno usmeritev novih organizacijskih oblik, 
povečano odgovornost in samostojnost uprave gospodarske 
družbe in njihovo lastninsko preoblikovanje. 

III. GLAVNE REŠITVE ZAKONA 

Besedilo predloga zakona je opredelilo javne gospodarske službe, 
ki zagotavljajo javne dobrine na področju železniških prometnih 
storitev, vzdrževanja, modernizacije in gradnje železniške 
infrastrukture ter reorganizacijo javnega podjetja Slovenske 
železnice, d.d. 

Ob razreševanju vprašanja železniških prometnih storitev, ki so 
javna dobrina predlagatelj poskuša zagotoviti javne dobrine z 
javnimi gospodarskimi službami. Istočasno pooblašča Vlado RS, 
da na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah zadeve 
podrobneje uredi z uredbo. 

Na področju javne železniške infrastrukture želi predlagatelj 
predloga zakonskega besedila zagotoviti lastništvo javne 
železniške infrastrukture državi. Javna železniška infrastruktura, 
ki bo decidirano opredeljena z uredbo Vlade RS je grajeno javno 
dobro in kot takšna izven pravnega prometa. 

Rešitve v zakonu, ki zagotavljajo prost pristop na javno železniško 
infrastrukturo in plačevanje uporabnine za njeno uporabo so tudi 
sestavni del harmonizacije slovenske zakonodaje z Evropsko 
skupnostjo. Vlada RS je pooblaščena, da z odlokom določi 
pogoje za pristop ter način obračuna in postopek plačevanja 
uporabnine. 

Predlagatelj zakonskega besedila v največji možni meri ščiti javne 
koristi na področju izvajanja železniškega prometa, s tem da 
določno opredeljuje način in postopek ravnanja ob stavki delavcev, 
ki delajo na tem področju. 

Tržni sistem zahteva tržni pristop tudi na tem področju. Zakon 
omogoča konkurenco in predvideva reorganizacijo javnega 
podjetja, ki po dosedaj veljavnih predpisih opravlja storitve 
železniškega prometa in storitve vzdrževanja, modernizacije in 
gradnje javne železniške infrastrukture. 

Rešitve, ki izhajajo iz predloga zakona, posledično omogočajo 
pocenitev železniških prometnih storitev, cenejše izvajanje 
vzdrževanja, modernizacije in gradnje javne železniške 
infrastrukture in v končno zmanjšanje stroškov proračuna. 

IV. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

S sprejetjem predlaganega zakona nastane pravna podlaga za 
trajno sanacijo finančnega stanja Slovenskih železnic, d.d. 

To pomeni: 

1. Prevzem plačila z zakonom odloženih obveznosti za davke in 
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prispevke javnega podjetja Slovenskih železnic, p.o., v višini 
49.572.605,06 ECU (9.095.393.200,50 SIT). 

2. Prevzem plačila posojil, ki jih je javno podjetje Slovenske 
železnice, d.d., najelo po letu 1993 od domačih in tujih upni- 
kov za vzdrževanje železniške infrastrukture v višini 
28.282.129.000,00 SIT. 

3. Z reorganizacijo javnega podjetja Slovenske železnice, d.d., 
država v proračunu zagotovi sredstva za zdravo finančno 
strukturo družb iz prvega odstavka 19. člena tega zakona. 
Izguba bo poravnana z zmanjšanjem osnovnega kapitala, 
dolgovi do tujih železniških uprav v višini 3,5 mio SIT pa bodo 
poravnani v breme državnega proračuna v letih 1999 do 2002 

Za delovanje direkcije bo treba v proračunu države zagotoviti 
sredstva za pokrivanje stroškov dela in materialnih stroškov v 
višini p ribi. 90.000.000,00 SIT letno. 

S prevzemom navedenih finančnih obveznosti bo država 
omogočila Slovenskim železnicam, d.d., zdravo finančno 
strukturo, ki ne bo obremenjena z bremeni iz preteklosti. Večina 
teh bremen je nastala zaradi vlaganj v javno železniško 

infrastrukturo, ki po določbah predlaganega zakona postaja 
državna last. Na podlagi slednjega je logično, da novi lastnik 
prevzame tudi bremena, ki so povezana z njegovo lastnino. 

Zdrava finančna struktura bo omogočila kakovostnejši tržni pristop 
in kakovostnejšo ponudbo uporabnikom prevoznih storitev. 
Država vsaj v prvi fazi še vedno ostaja lastnica družb, ki bodo 
nastale iz njenega javnega podjetja Slovenske železnice, d.d. Ob 
tem se iz premoženja javnega podjetja izloči javna železniška 
infrastruktura in postane neposredna last države. 

Razmejitev pravic in obveznosti med državo in družbo Slovenske 
železnice, d.d., in morebitnimi drugimi izvajalci sicer zahteva 
oblikovanje upravnega organa - direkcije, ki pa izvaja delo, ki ga 
danes na podlagi veljavnih predpisov izvaja javno podjetje 
Slovenske železnice, d.d, in za kar država iz proračuna namenja 
ustrezna sredstva. 

Na podlagi vseh navedenih podatkov in priloženih obrazložitev, ki 
nakazujejo ekonomske kazalce nove ureditve, predvidevamo, 
da se bodo obremenitve državnega proračuna postopoma 
zmanjševale. 

BESEDILO ČLENOV: 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(namen zakona) 

Ta zakon določa železniške prometne storitve in gospodarske 
javne službe, ki jih na področju železniškega prometa zagotavlja 
država, način njihovega zagotavljanja ter način in postopek 
reorganizacije Slovenskih železnic, d.d. 

2. člen 
(financiranje) 

Sredstva za izvajanje javnih gospodarskih služb s področja 
železniškega prometa zagotavlja država iz proračuna in iz drugih 
virov. 

Sredstva za vzdrževanje, modernizacijo in gradnjo javne 
železniške infrastrukture zagotavlja država iz proračuna, sredstev 
vlaganj domačih in tujih oseb pod pogoji, ki jih določa zakon, in iz 
drugih virov. 

3. člen 
(razvojno- raziskovalna dejavnost) 

Razvojno-raziskovalno dejavnost za potrebe javne železniške 
infrastrukture in železniških prometnih storitev opravljajo 
raziskovalne organizacije ter druge pravne in fizične osebe, ki 
izpolnjujejo pogoje po predpisih o raziskovalni dejavnosti. 

Razvojno-raziskovalna dejavnost na področju javne železniške 

infrastrukture in železniških prometnih storitev obsega 
raziskovalne naloge, ki utemeljujejo in opredeljujejo ukrepe ter 
razvoj tehnik in tehnologij za zagotavljanje skladnosti javne 
železniške infrastrukture, ter železniških prometnih storitev z 
okoljem, racionalizacijo njene graditve, modernizacijo in 
vzdrževanje, pripomorejo k zagotavljanju varnosti železniškega 
prometa na njej in omogočajo razvoj storitev, tako da so okolju 
prijaznejše, kakovostnejše in za uporabnike privlačnejše. 

Sredstva za te namene se zagotavljajo v okviru in v strukturnem 
deležu do 2 % proračunskih sredstev za vzdrževanje javne 
železniške infrastrukture. 

II. ŽELEZNIŠKE PROMETNE STORITVE 

4. člen 
(opredelitev železniških prometnih storitev) 

Železniške prometne storitve so prevoz potnikov (storitve 
železniškega potniškega prometa) in blaga (storitve železniškega 
tovornega prometa) v notranjem in mednarodnem prometu po 
železnici ter storitve, ki so nujne za izvajanje železniških prometnih 
storitev. 

5. člen 
(gospodarska javna služba za zagotavljanje 

železniških prometnih storitev) 

Prevoz potnikov in kombinirani železniški promet zagotavlja 
država kot javno dobrino z gospodarsko javno službo. 

Način opravljanja gospodarske javne službe iz prejšnega 
odstavka določi vlada z uredbo, ki jo izda nakasneje v 6 mesecih 
po uveljavitvi tega zakona. 
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6. člen 
(usklajevanje voznih redov med izvajalci potniškega 

prometa) 

Zaradi javnih koristi ministrstvo, pristojno za promet zagotavlja 
usklajevanje voznih redov med izvajalci železniškega potniškega 
prometa in drugimi prevozniki v potniškem prometu. 

Vlada oziroma pristojni organ lokalne skupnosti lahko sklene 
pogodbo z izvajalci železniškega potniškega prometa in drugimi 
prevozniki v potniškem prometu, s katero se določita način 
opravljanja in plačilo za izvajanje storitev javnega potniškega 
prometa. 

7. člen 
(ravnanje ob stavki) 

Za organizacijo in vodenje stavke ter pravice in dolžnosti 
stavkajočih in delodajalcev se uporablja zakon, ki ureja stavko, 
če ta zakon ne določa drugače. 

Med stavko morajo delavci zaradi javnih koristi opravljati storitve 
železniškega mednarodnega potniškega ter primestnega 
potniškega prometa (dnevne migracije), pri storitvah tovornega 
prometa pa prevoz v mednarodnem prometu in prevoz živine, 
hitro pokvarljivega blaga ter nevarnih snovi in storitve, ki so nujne 
za izvajanje železniških prometnih storitev. Med stavko morajo 
delavci opravljati tudi železniške prometne storitve za potrebe 
obrambe, zaščite in reševanja. 

Pri storitvah mednarodnega tovornega prometa, prevoza živine, 
hitro pokvarljivega blaga ter 
nevarnih snovi se morajo med stavko opravljati naslednja dela: 

- vračanje praznih vagonov železnici lastnici; 
- zagotovitev prevoza praznih vagonov; 
- dostava vagonov za nakladanje in razkladanje; 
- komercialno-manipulativna opravila za prevzem in predajo pošiljk 

strankam; 
- sestava, razstava in vožnja vlakov; 
- tehnični in komercialni pregled vlakov; 
- sestavljanje potrebnih dokumentov za vožnjo vlaka in odprava 

vlaka v skladu z voznim redom ter predpisi, ki zagotavljajo 
varnost prometa; 

- ukrepi za varnost železniškega prometa. 

Za vsako voznoredno obdobje, to je obdobje, v katerem velja 
vozni red, ministrstvo pristojno za promet določi vlake, ki morajo 
v skladu s prvim odstavkom tega člena voziti med stavko. 

Železniške prometne storitve morajo med stavko opravljati delavci, 
katerih delo je potrebno za železniški promet v obsegu, kot je 
določen v prvem in drugem odstavku tega člena. 

Direktorji družb, ki izvajajo javne gospodarske službe iz tega 
zakona ali opravljajo železniške prometne storitve iz prvega 
odstavka tega člena, s sklepom določijo delavce, ki so dolžni 
opravljati delo za zagotavljanje železniškega prometa v obsegu, 
kot je določen v prvem in drugem odstavku tega člena. 

Delavci, ki ne opravljajo nalog, za katere so določeni s sklepom iz 
prejšnjega odstavka, huje kršijo delovno obveznost, za kar se 
jim izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja. 

8. člen 
(način uveljavljanja stavkovnih pravic) 

Zaradi javnih koristi delavci, v družbah, ki opravljajo železniške 
prometne storitve uveljavljajo pravico do stavke pod naslednjimi 

pogoji: 
• vse oblike stavke morajo biti napovedane 45 dni pred začetkom; 
• v roku od napovedi do pričetka stavke morajo delodajalec in 

stavkovni odbor skušati doseči dogovor o zahtevah delavcev; 
• po preteku roka iz prve alinee, in če ni bil dosežen dogovor o 

zahtevah delavcev lahko delavci pod pogoji iz 16. člena tega 
zakona organizirajo opozorilno stavko, ki lahko traja največ 4 
ure; 

• v naslednjih 30 dneh morajo delodajalec in stavkovni odbor še 
intenzivneje skušati doseči dogovor o zahtevah delavcev; 

• če dogovor ni dosežen, lahko delavci pod pogoji 16. člena tega 
zakona organizirajo stavko, ki lahko traja največ 48 ur; 

• med stavko in v nadaljnjih 3 mesecih morajo delodajalci in 
stavkovni odbor skušati doseči dogovor o zahtevah delavcev; 

• če v roku iz 6 alinee ni dosežen dogovor o zahtevah delavcev 
odloča o zahtevah delavcev in o predlogih delodajalcev arbitražni 
svet, kot ga opredeljuje kolektivna pogodba za dejavnost 
železniškega prometa (Ur l. RS, št.69/94, 11/95 in 34/96). 

9. člen 
(ravnanje ob izrednih okoliščinah in izrednih 

razmerah) 

Ob izrednih okoliščinah, ki jih ugotovi vlada (naravne in druge 
nesreče, motnje v gospodarstvu ipd.), lahko vlada določi prednost 
železniških prometnih storitev. Ob dodatnih stroških prevoznika 
zagotovi njihovo pokritje. 

Vlada lahko pooblasti ministra, pristojnega za promet, da v primerih 
iz prejšnega odstavka določi vlake, ki morajo voziti, in delo, ki 
mora biti v zvezi s tem opravljeno. 

V vojnem ali izrednem stanju lahko minister, pristojen za promet 
in zveze, določi način izvajanja dela na javni železniški 
infrastrukturi in v javnih podjetjih ter v drugih organizacijah, ki 
opravljajo železniške prometne storitve in storitve, ki so neposredni 
pogoj za njihovo izvajanje. 

III. ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA 

10. člen 
(nacionalni program) 

Cilji in naloge strategije razvoja, gradnje, modernizacije in 
vzdrževanja javne železniške infrastrukture se natančneje določijo 
v Nacionalnem programu razvoja slovenske železniške 
infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: nacionalni program), ki se 
sprejme za obdobje najmanj 5 let. 

Z nacionalnim programom se določijo vrstni red prednostnih nalog 
razvoja, gradnje, modernizacije in vzdrževanja javne železniške 
infrastrukture, viri sredstev za njihovo uresničitev ter dinamika in 
obseg uresničevanja posameznih nalog v planskem obdobju. 
Določitev prednostnih nalog mora temeljiti na objektivnih prometnih, 
tehničnih, ekonomskih in okoljevarstvenih merilih. 

Na podlagi nacionalnega programa Vlada Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: vlada) sprejme letni načrt razvoja, gradnje, 
modernizacije in vzdrževanja javne železniške infrastrukture za 
koledarsko leto. 

11. člen 
(pojem železniške infrastrukture) 

Železniška infrastruktura so zemljišča in objekti, ki so namenjeni 
izvajanju železniškega prometa. 

Železniška infrastruktura je javna in druga železniška infra- 
struktura. 
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Javna železniška infrastruktura so zemljišča in objekti splošnega 
pomena za železniški promet, ki jih lahko vsakdo prosto uporablja 
na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javno 
železniško infrastrukturo in varnost železniškega prometa. 

Druga železniška infrastruktura so proge drugih železnic in 
industrijski tiri, zemljišča in objekti, ki niso v lasti države in jih za 
svoje potrebe gradijo in upravljajo pravne in fizične osebe. 

Železniški promet na javni in drugi železniški infrastrukturi se 
odvija pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo varnost 
železniškega prometa, in s predpisi, ki urejajo železniški promet 
na javni železniški infrastrukturi. 

12. člen 
(status javne železniške infrastrukture) 

Javna železniška infrastruktura je v lasti države, mora biti 
tehnično-tehnološko enotna in združljiva z železniško 
infrastrukturo sosednjih držav in je zunaj pravnega prometa. Na 
njej ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem 
ali drugih stvarnih pravic. 

Podrobno opredelitev javne železniške infrastrukture določi vlada 
z uredbo, ki jo izda nakasneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 

Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je na javni 
železniški infrastrukturi mogoče pridobiti služnost za napeljevanje 
vodovoda in kanalizacije, električnih, telefonskih in telegrafskih 
napeljav, plinovoda, prehoda ter podobnih objektov pod pogoji, ki 
jih določajo predpisi. 

Na zemljiščih in objektih javne železniške infrastrukture je mogoče 
pridobiti pravico do najema na podlagi odplačne pogodbe o najemu 
ali zakupu, ki jo lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec javne 
železniške infrastrukture sklene z uporabnikom. 

13. člen 
(pristop do javne železniške infrastrukture) 

Izvajalci železniških prometnih storitev imajo pod enakimi pogoji, 
ki jih določajo predpisi, prost pristop do javne železniške 
infrastrukture in pravico do njene uporabe. 

Vlada z odlokom predpiše pogoje za prost pristop in uporabo 
javne železniške infrastrukture, ki ga izda nakasneje v 6 mesecih 
po uveljavitvi tega zakona. 

Za uporabo javne železniške infrastrukture se plačuje uporabnina. 

Z odlokom vlada predpiše višino uporabnine, način vplačevanja 
in evidentiranja vplačil, oprostitve vplačevanja, nadzor nad 
vplačevanjem in sankcioniranje neplačevanja uporabnine iz 
tretjega odstavka tega člena, ki ga izda nakasneje v 6 mesecih 
po uveljavitvi tega zakona. 

14. člen 
(gospodarska javna služba za javno železniško 

infrastrukturo) 

Vzdrževanje, modernizacija in gradnja javne železniške 
infrastrukture je gospodarska javna služba, ki obsega: 
• organiziranje in izvajanje vzdrževalnih del za ohranjanje 

železniške javne infrastrukture v projektiranem stanju, za 
zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti javne železniške 
infrastrukture, nadzor nad stanjem javne železniške 
infrastrukture in njenega varovalnega pasu ter vzpostavitev 
prevoznosti javne železniške infrastrukture ob naravnih in drugih 

nesrečah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje javne 
železniške infrastrukture); 

• organiziranje in izvajanje vzdrževalnih del, ki se na javni 
železniški infrastrukturi opravljajo v daljših časovnih obdobjih 
zaradi izboljševanja in obnavljanja njenih prometnih in varnostnih 
lastnosti (v nadaljnjem besedilu: modernizacija javne železniške 
infrastrukture); 

• organiziranje in izvajanje gradnje novih delov javne železniške 
infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: gradnja javne železniške 
infrastrukture). 

Način opravljanja gospodarske javne službe iz prejšnega 
odstavka določi vlada z uredbo, ki jo izda nakasneje v 6 mesecih 
po uveljavitvi tega zakona. 

15. člen 
(gospodarska javna služba za upravljanje in vodenje 

železniškega prometa) 

Upravljanje in vodenje železniškega prometa je gospodarska 
javna služba, ki obsega: 
• usklajevanje voznih redov izvajalcev železniških prometnih 

storitev; 
• izvajanje procesov vodenja železniškega prometa na prometnih 

mestih; 
• izvajanje tehnoloških procesov dela na službenih mestih 

(sestava, razstava, dostava vlakov itd.) 
• in druge naloge, povezane z upravljanjem in vodenjem 

železniškega prometa. 

Način opravljanja gospodarske javne službe iz prejšnega 
odstavka določi vlada z uredbo, ki jo izda nakasneje v 6 mesecih 
po uveljavitvi tega zakona. 

16. člen 
(odškodnina za spremembo namembnosti zemljišč, 
potrebnih za gradnjo javne železniške infrastrukture) 

Vlada lahko na predlog ministra, pristojnega za promet in zveze, 
v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih zniža ali oprosti plačilo 
odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega 
zemljišča ali gozda v delu, ki je prihodek proračuna države, če 
gre za zemljišče, potrebno za gradnjo ali rekonstrukcijo javne 
železniške infrastrukture ali za gradnjo ali rekonstrukcijo objektov, 
ki so povezani z javno železniško infrastrukturo. 

17. člen 
(sodelovanje javnosti v postopkih priprave in 

sprejemanja lokacijskih načrtov in izdaje dovoljenj za 
graditev železniških prog) 

Če se za določeno železniško progo pripravi in sprejme lokacijski 
načrt po določbah 45.a, 45.b, 45.C, 45.Č, 45.d, 45.e, 45.f, 45.g in 
45.h členov v zvezi s 45.j členom Zakona o urejanju naselij in 
drugih posegov v prostor (Ur.l.SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter 
Ur.l.RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), se šteje, da so 
zahteve o sodelovanju javnosti po 60. členu Zakona o varstvu 
okolja (Ur.l.RS, št. 32/93 in 1/96) izpolnjene z javno razgrnitvijo 
osnutka lokacijskega načrta. 

18. člen 
(Direkcija za železniški promet) 

Strokovno tehnične in nekatere upravne naloge s področja 
graditve, modernizacije, vzdrževanja in uporabe javne železniške 
infrastrukture ter izvajanje javnih gospodarskih služb s področja 
železniškega prometa opravlja Direkcija za železniški promet (v 
nadaljnem besedilu: direkcija), ki je organ v sestavi ministrstva, 
pristojnega za promet. 
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Naloge iz prejšnega odstavka so zlasti: 

• zagotavljanje pogojev za izvajanje gospodarskih javnih služb s 
področja železniškega prometa; 

• izvajanje financiranja javnih gospodarskih služb iz prve alinee, 
prvega odstavka tega člena; ' 

• kontrola porabe sredstev, ki jih država zagotavlja za izvajanje 
javnih gospodarskih služb iz prve alinee, prvega odstavka tega 
člena; 

• izvajanje postopkov za pristop na javno železniško infrastruk- 
turo; 

• priprava strokovnih podlag za obračun uporabnine javne 
železniške infrastrukture in njeno obračunavanje; 

• izvajanje postopkov za oddajanje del in postopkov za izbiro 
koncesionarja, če je tak način izbire izvajalca določen z zakonom 
ali s predpisom pristojnega organa; 

• nadzor nad usklajevanjem voznih redov in njihovo potrjevanje; 
• vodenje evidenc in drugih podatkov o javni železniški 

infrastrukturi, infrastrukturi drugih železnic in o infrastrukturi 
industrijskih tirov, ki jih zahtevajo predpisi; 

• izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih s predpisi, ki urejajo 
varnost železniškega prometa; 

• priprava izhodišč in sodelovanje pri izdelavi tehničnih predpisov 
o projektiranju, graditvi in vzdrževanju železniške infrastrukture; 

• sodelovanje pri pripravi zakonskih in podzakonskih aktov; 
• priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in 

razvojnih nalog javne železniške infrastrukture in za odvijanje 
železniškega prometa, ki na njej poteka zaradi javnega interesa; 

• izdelava strokovnih podlag za odvijanje prometa in izvajanje 
železniških prometnih storitev na javni železniški infrastrukturi; 

• izdelava strokovnih podlag za plane graditev, modernizacije, 
vzdrževanja in razvoja železniške infrastrukture ter izdelava 
osnutkov teh planov; 

• sodelovanje pri pripravi izhodišč za pogovore o mednarodnem 
sodelovanju in sodelovanje pri pripravi mednarodnih pogodb s 
področja železniškega prometa; 

• druge naloge, določene z zakonom ali drugimi predpisi ali naloge, 
ki jih direkciji naloži organ, v katerega sestavi je. 

IV. REORGANIZACIJA 

19. člen 
(reorganizacija javnega podjetja Slovenske železnice, 

d.d.) 

Vlada reorganizira javno podjetje Slovenske železnice, d.d., tako, 
da ga preoblikuje v eno ali več družb, povezanih na način, ki 
zagotavlja delovanje sistema železnic in varnost železniškega 
prometa. 

Ob privatizaciji gospodarskih družb iz prejšnjega odstavka, mora 
ostati država večinski lastnik. 

Vlada izda uredbo o reorganizaciji javnega podjetja Slovenske 
železnice, d.d. najkasneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega zakona. 
Z uredbo se določijo firme in sedeži novonastalih družb, 
organizacijske oblike in medsebojne povezave, dejavnost, višina 
osnovnega kapitala, financiranje, pravice, obveznosti in 
odgovornosti v pravnem prometu, organi družb in druga vprašanja. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

20. člen 
(pravno nasledstvo) 

Sredstva in obveznosti do sredstev javnega podjetja Slovenske 
železnice, d.d., razen železniške infrastrukture, po izvedeni 
reorganizaciji preidejo na novo ustanovljene družbe. 

Počitniške zmogljivosti, ki jih določa Zakon o gospodarjenju s 
počitniškimi kapacitetami Slovenskih železnic (Ur.l. RS, št. 64/ 

95), se prenesejo na družbe iz prvega odstavka 19. člena tega 
zakona. 

Delavce, zaposlene v javnem podjetju Slovenske železnice, d.d., 
po izvedeni reorganizaciji prevzamejo novonastale družbe iz 
prvega odstavka 19. člena tega zakona. 

21. člen 
(finančne obveznosti države) 

Država z dnem uveljavitve tega zakona prevzame obveznosti 
javnega podjetja Slovenske železnice, d.d., ki se nanašajo na: 

• vzdrževanje, modernizacijo in gradnjo železniške infrastrukture 
ter druge finančne obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o načinu 
opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški mreži 
ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja 
Slovenske železnice, (Ur.l.RS, št. 71/93) in Zakona o 
poravnavanju obveznosti Slovenskih železnic na področju 
prometnih storitev (Ur.l.RS, št. 37/95); 

• obveznosti plačila davkov in prispevkov Slovenskih železnic, 
p.o., ki so bile odložene na podlagi Zakona o poravnavanju 
davkov in prispevkov javnega podjetja Slovenske železnice 
(Ur.l. RS, št. 12/93, 32/95). 

22. člen 
(zagotavljanje sredstev iz proračuna) 

Država iz proračuna zagotavlja sredstva za poravnavo 
obveznosti iz najetih posojil za razvoj železniške infrastrukture v 
višini 28.282.129.000,00 SIT in sredstva za poravnavo obvez- 
nosti iz naslova dolgov do tujih železniških uprav v višini 
3.587.400.000,00 SIT. 

23. člen 
(izvajanje gospodarskih javnih služb do sklenitve 

koncesijskih pogodb) 

Do uveljavitve predpisov iz 5., 14. in 15. člena tega zakona ter na 
njihovi podlagi sklenjenih pogodb opravlja gospodarske javne 
službe s področja železniškega prometa javno podjetje Slovenske 
železnice, d.d., oziroma njegov pravni naslednik. 

24. člen 
(vpis v zemljiško knjigo) 

Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega zakona uporabljeno za 
gradnjo javne železniške infrastrukture, pa ni bilo vpisano v 
zemljiško knjigo kot javna železniška infrastruktura v lasti države, 
se vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro - javna železniška 
infrastruktura - po skrajšanem postopku brez zemljiškoknjižne 
listine ne glede na svojo vrednost. 

Lastniki zemljišč iz prejšnega odstavka, razen javnega podjetja 
Slovenske železnice, d.d., in njegovih pravnih predhodnikov, ki 
za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo imajo pravico 
zahtevati v skladu z zakonom. 

25. člen 
(prenehanje veljavnosti zakonov) 

Z uveljavitvijo tega zakona prenehata veljati Zakon o načinu 
opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški mreži 
ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja 
Slovenske železnice (Ur.l. RS, št. 71/93) in Zakon o gospodarjenju 
s počitniškimi kapacitetami Slovenskih železnic (Ur.l. RS, št. 64/ 
95). 

26. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 

Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 

Predlog zakona v 1. členu določa njegovo vsebino. 

V drugem poglavju so v členih 4 do 6 opredeljene železniške 
prometne storitve, ki so storitve železniškega potniškega prometa, 
storitve železniškega tovornega prometa in storitve, ki so 
neposredni pogoj za njihovo izvajanje. Določene železniške 
prometne storitve so opredeljene kot javne dobrine, ki jih zagotavlja 
država z gospodarsko javno službo. V skladu z zakonom o 
gospodarskih javnih službah je dano Vladi RS pooblastilo, da z 
uredbo določi organizacijske in prostorske zasnove, vrsto in obseg 
javnih dobrin, pogoje za njihovo zagotavljanje in njihovo uporabo, 
pravice in obveznosti uporabnikov, vire financiranja gospodarske 
javne službe in način njihovega oblikovanja in druge elemente, 
pomembne za izvajanje gospodarske javne službe. 

MPZ je pooblaščeno, da zaradi doseganja javnih koristi po potrebi 
zagotovi usklajevanje voznih redov med izvajalci železniškega 
potniškega prometa in drugimi prevozniki, pri čemer so mišljeni 
predvsem avtobusni prevozniki. Vlada RS oziroma pristojni or- 
gan lokalne skupnosti je pooblaščen, da zaradi zagotavljanja javne 
dobrine prevoza s prevozniki - tako železniškimi kot drugimi • 
sklene pogodbo, s katero se določi način opravljanja potniškega 
prometa. 

Zakon v 7. in 8. členu odpravlja pomanjkljivosti obstoječega zakona 
glede ravnanja ob stavki, s tem da natančno določa, katere 
železniške storitve in katere naloge se morajo opravljati zaradi 
javnih koristi med stavko, ter sankcioniranje neizpolnjevanja teh 
obveznosti. Prav tako vsebuje določbe, ki pooblaščajo Vlado RS 
za ukrepanje ob izrednih okoliščinah in izrednih razmerah. 

V nadaljevanju je v III. poglavju v členih 10 do 17 opredeljena 
javna železniška infrastruktura, ki je zunaj pravnega prometa in 
je v lasti države. Za opravljanje dejavnosti vzdrževanja, 
modernizacije in gradnje javne železniške infrastrukture in 
upravljanje železniškega prometa sta predvideni javni gospodarski 
službi, s katerima se zaradi javnih koristi zagotavljajo te storitve 
kot javne dobrine. Odlok Vlade RS bo opredelil načine izvajanja, 
vire financiranja in druge elemente, ki jih mora uredba o 
gospodarski javni službi vsebovati. 

Zakon daje Vladi RS pooblastilo, da odloči, da se za zemljišča, ki 
so namenjena gradnji javne železniške infrastrukturne, ne plača 
odškodnina za spremembo namembnosti v delu, ki je prihodek 
proračuna RS. 

Zakon omogoča prost pristop do javne železniške infrastrukture 
in s tem sledi direktivam ES, ki se nanašajo na železniški promet. 
Pooblašča Vlado RS, da z uredbo predpiše pogoje za prost pristop. 
Določa tudi, da se mora za uporabo javne železniške 
infrastrukture plačevati uporabnina. Pooblašča Vlado RS, da določi 
višino in način plačevanja uporabnine. 

Besedilo predloga zakona pooblašča Vlado, da investitorja gradnje 
javne železniške infrastrukture, ki je država, v celoti ali deloma 
oprosti plačila odškodnine za spremembo namembnosti zemljišč 
v delu, ki je prihodek proračuna. 

Določba 17. člena omogoča racionalizacijo postopkov priprave 
prostorskih načrtov in drugih za gradnjo potrebnih dokumentov 
ob tem, da zagotavlja sodelovanje javnosti v skladu s 60. členom 
Zakona o varstvu okolja. 

18. člen na podlagi 1. odstavka 120. člena Ustave RS (Ur.l. RS, št. 
33/91) in 13. člena Zakona o organizaciji in delovnem področju 

ministrstev (Ur.l.RS, št.71/94) določa ustanovitev Direkcije za 
železniški promet (v nadaljnjem besedilu: direkcija) kot organa v 
sestavi Ministrstva za promet in zveze in opredeljuje njene 
pristojnosti na strokovno-tehničnem, razvojnem in upravnem 
področju. S predlogom zakona so omogočeni nova organiziranost 
ministrstva na področju opravljanja nalog, ki se nanašajo na 
železniški promet, boljše izvajanje zadevnih nalog ter 
dvostopenjska organiziranost izvajanja upravnih postopkov. V 
skladu z usmeritvami ES o omogočanju pristopa do javne 
železniške infrastrukture se bo število upravnih postopkov, ki se 
nanašajo na to problematiko, postopno povečevalo. Zagotoviti bo 
trebna ustrezne predpise za operativno izvajanje postopkov, 
učinkovito porabo proračunskih sredstev in kakovosten nadzor 
nad tem. Vse to omogoča z zakonom predvidena organiziranost 
opravljanja dejavnosti na področju železniškega prometa. 

Zakon v 19. členu določa reorganizacijo javnega podjetja 
Slovenske železnice, d.d., tako da določi, da ga Vlada z aktom o 
reorganizaciji reorganizira. Predvidena je reorganizacija v koncem 
z obvladujočo družbo Slovenske železnice in odvisnimi družbami 
za dejavnost vodenja prometa in vzdrževanje železniške 
infrastrukture, potniškega prometa in tovornega prometa. Vlada 
bo z aktom o reorganizaciji določila višino osnovnega kapitala 
obvladujoče družbe Slovenske železnice, ter tistih družb, ki bodo 
izvajale železniško dejavnost. Z uredbo Vlade se določijo firma in 
sedež, dejavnost, višina osnovnega kapitala, financiranje, pravice, 
obveznosti in odgovornosti v pravnem prometu, organi družbe in 
povezave družbe Slovenske železnice z odvisnimi družbami ter 
medsebojne obveznosti in pravice povezanih družb. 

V prehodnih in končnih določbah je opredeljeno pravno nasledstvo 
pravic in obveznosti po reorganizaciji. Ob reorganizaciji bo iz 
osnovnega kapitala javnega podjetja Slovenske železnice, d.d., 
izločeno premoženje železniške infrastrukture, ki se prenese na 
državo. 

Počitniške zmogljivosti, ki so bile z Zakonom o načinu opravljanja 
in financiranja prometa na obstoječi železniški mreži ter 
reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja 
Slovenske železnice (Ur.l. RS, št. 71/93) izločene iz javnega 
podjetja Slovenske železnice, d.d., ter z Zakonom o gospodarjenju 
s počitniškimi kapacitetami Slovenskih železnic (Ur.l. RS, št. 64/ 
95) prenesene na državo, bodo ponovno vrnjene Slovenskim 
železnicam. 

Koncem Slovenske železnice, naj bi začel s poslovanjem z zdravo 
finančno strukturo, zato je predvideno, da bo država prevzela 
obveznosti javnega podjetja Slovenske železnice, d.d., ki se 
nanašajo na odplačilo posojil za razvoj javne železniške 
infrastrukture in na odložene obveznosti iz naslova davkov in 
prispevkov javnega podjetja Slovenske železnice, p o. Slednje 
se nanašajo na obveznosti, ki so nastale pred letom 1993, kajti 
javno podjetje Slovenske železnice, d.d., ki je bilo ustanovljeno 
kot naslednik javnega podjetja Slovenske železnice, p. o., je svoje 
obveznosti do države in zavarovalnih skladov (zdravstvenega in 
pokojninskega) poravnavalo sproti. 

V prehodnih določbah je med drugim določeno, da v prehodnem 
obdobju - dokler ne bodo sprejeti ustrezni podzakonski akti in 
dokler ne bodo z izvajalci storitev sklenjene koncesijske pogodbe 
■ storitve na področju železniškega prometa (storitve, ki se kot 
javne dobrine po predlogu zakona zagotavljajo z gospodarskimi 
javnimi službami) opravlja javno podjetje Slovenske železnice, 
d.d. oziroma njegovi pravni nasledniki. 
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Predlog zakona o 

PRAVICAH IZ POKOJNINSKEGA IN 

INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA BIVŠIH 

VOJAŠKIH ZAVAROVANCEV (ZPIZVZ) 

- EPA 1272 - tretja obravnava 

i 

Vlada Republike Slovenije je na 43. seji dne 18/12-1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O PRAVICAH IZ POKOJNINSKEGA 
IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA BIVŠIH VOJAŠKIH 
ZAVAROVANCEV, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 6. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 9/10-1997 in 195. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve, 
- Janko S. STUŠEK, državni sekretar v Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve, 
- Marko ŠTROVS, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 

1. člen 
(Namen zakona) 

S tem zakonom se urejajo pravice iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, ki so jih državljani Republike Slovenije in drugi 
upravičenci po tem zakonu pridobili oziroma so izpolnili pogoje za 
njihovo pridobitev na podlagi zavarovanja po predpisih bivše SFRJ 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavaro- 
vancev (v nadaljevanju: vojaški predpisi), in usklajevanje oziroma 
prevedba teh pravic. 

2. člen 
(Upravičenci) 

1) Za upravičence iz prejšnjega člena se štejejo: 

- državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki 

Sloveniji, ki so do vključno 25. junija 1991 uveljavili pravico do 
pokojnine ali do drugih dajatev po vojaških predpisih, 

- osebe, ki niso vložile prošnje za pridobitev državljanstva 
Republike Slovenije oziroma postopek za pridobitev državljan- 
stva Republike Slovenije ni bil ugodno končan (v nadaljevanju: 
tujci), z dovoljenjem za stalno prebivanje oziroma s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji nepretrgoma od vključno 25. 
junija 1991 dalje, če so do vključno 25. junija 1991 uveljavile 
pravico do pokojnine ali do drugih dajatev po vojaških predpisih, 
pod pogojem, da jih ne morejo pridobiti po predpisih držav, katerih 
državljani so. 

- aktivne vojaške osebe v nekdanji JLA, ki so pristopile k 
Teritorialni obrambi Republike Slovenije in so do vključno 1. 
februarja 1992 izpolnile pogoje za priznanje pravice do pokojnine 
po vojaških predpisih. 

27. januar 1998 19 poročevalec, št. 9 



- državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji, ki so bili po 25. juniju 1991 v aktivni vojaški službi v 
JLA, pod pogojem, da jim je do 18. julija 1991 prenehala aktivna 
služba v JLA ali so bili po 18. juliju 1991 do prenehanja aktivne 
vojaške službe ves čas v suspenzu, v zaporu, v bolniškem 
staležu, na razpolago ali jim je z odredbo pristojnega organa 
prenehala aktivna vojaška služba zaradi upokojitve, oziroma 
so ostali v službi v JLA s soglasjem organov Republike Slovenije, 
pristojnih za zadeve obrambe in so do 18.oktobra 1991 zahtevali 
upokojitev in izpolnili pogoje za priznanje pravice do starostne, 
predčasne ali družinske pokojnine po vojaških predpisih ali so 
do 18.oktobra 1991 vložili zahtevek za priznanje pravic iz 
invalidskega zavarovanja, na podlagi katerega je bila pri njih z 
odločbo pristojnega vojaškega organa ugotovljena nesposob- 
nost za vojaško službo, oziroma je bila na podlagi izvida, ocene 
in mnenja invalidske komisije ugotovljena invalidnost I. kategorije, 
po splošnih predpisih. 

2) Pod pogoji iz prejšnjega odstavka lahko pravice po tem zakonu 
pridobi tudi državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem 
v državi, v kateri na podlagi njenih predpisov ali meddržavnih 
sporazumov ne more pridobiti oziroma uživati pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi obdobij, 
prebitih v pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških 
zavarovancev. 

3) Za upravičence iz prejšnjih odstavkov se ne štejejo osebe, ki 
so aktivno sodelovale v agresiji na Republiko Slovenijo v funkciji 
poveljevanja ali neposrednega bojnega delovanja oziroma so 
delovale v vojaški obveščevalni ali protiobveščevalni dejavnosti 
zoper Republiko Slovenijo. 

4) Državljani Republike Slovenije, ki jim je 18. oktobra 1991 manj- 
kalo največ pet let starosti ali pokojninske dobe za izpolnitev 
pogojev za pridobitev pravice do pokojnine po vojaških predpisih 
in so imeli na dan 18. oktobra 1991 stalno prebivališče v Republiki 
Sloveniji oziroma v državi, ki slovenskim državljanom ne priznava 
pravic na podlagi zavarovanja po vojaških predpisih, pridobijo 
pravico do pokojnine pod pogoji in na način, določen v zakonu o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/ 
92, 5/94 in 7/96 - v nadaljevanju: splošni predpisi), kot če bi pretežni 
del svoje zavarovalne dobe prebili v zavarovanju pri Zavodu za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: 
zavod). 

5) Državljan Republike Slovenije, ki je bil nazadnje zavarovan pri 
zavodu, pridobi pravico do pokojnine po splošnih predpisih pri 
zavodu tako, da se mu zavarovalna doba, dopolnjena po vojaških 
predpisih, upošteva kot zavarovalna doba, prebita pri zavodu, če 
ni z meddržavno pogodbo drugače določeno. 

6) Državljan Republike Slovenije, ki je prejemal akontacijo vojaške 
pokojnine in ne izpolnjuje pogojev po tem zakonu, ter državljan 
Republike Slovenije iz četrtega odstavka tega člena, lahko 
uveljavita pravico do predčasne pokojnine po splošnih predpisih, 
ne glede na pogoje iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka 
40. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Uradni list RS, št.12/92, 5/94 in 7/96). 

3.člen 
(Zagotovljene pravice) 

1) Upravičenci iz 2. člena tega zakona imajo pod pogoji in na 
način, določen v tem zakonu, naslednje pravice: 

- do starostne pokojnine, 

- do predčasne pokojnine, 

- do invalidske pokojnine, 

- do družinske pokojnine, 

- do delne pokojnine, 

- do dodatka za pomoč in postrežbo, 

- do invalidnine za telesno okvaro, 

- do odpravnine ali oskrbnine, 

- do dodatka za rekreacijo upokojencev, 

- do varstvenega dodatka k pokojnini, 

- do upoštevanja časa, prebitega v aktivni vojaški službi v bivši 
JLA, v zavarovalno dobo za pridobitev pravic po splošnih 
predpisih. 

4. člen 
(Pravice po vojaških predpisih) 

1) Upravičenci iz 2. člena tega zakona imajo pravico do starostne, 
predčasne, družinske ali invalidske pokojnine pod pogoji in v 
obsegu, kot je bilo določeno v vojaških predpisih, če ni s tem 
zakonom določeno drugače. 

5. člen 
(Pravice po splošnih predpisih) 

1) Po smrti upravičenca do izplačevanja pokojnine po tem zakonu 
njegovi družinski člani pridobijo pravico do družinske pokojnine 
oziroma do odpravnine ali oskrbnine pod pogoji in na način, 
določen po splošnih predpisih. 

1) Upravičenci do pokojnine po tem zakonu imajo pravico do 
dodatka za rekreacijo upokojencev in lahko uveljavijo pravico do 
delne pokojnine, do varstvenega dodatka, do dodatka za pomoč 
in postrežbo, do invalidnine za telesno okvaro in druge pravice iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja pod pogoji ter na 
način, določen po splošnih predpisih, če s tem zakonom ni drugače 
določeno. 

6. člen 
(Zagotavljanje pravic, pridobljenih na podlagi odločb, 

izdanih po vojaških predpisih) 

1) Upravičencem iz prve in druge alinee 2. člena tega zakona ter 
upravičencem iz četrte alinee 2. člena tega zakona, ki so jim bile 
pravice priznane z odločbo nosilca zavarovanja po vojaških 
predpisih, se prizna pravica do pokojnine, do odpravnine in 
oskrbnine v znesku, kot jim je šel po vojaških predpisih za 
september 1991. 

2) Upravičencem iz prve, druge in četrte alinee 2.člena tega 
zakona se priznajo pravice do invalidnine in do dodatka za pomoč 
in postrežbo v zneskih, kot so bili določeni po splošnih predpisih 
za september 1991. 

7. člen 
(Odmera pokojnin upravičencem, ki nimajo odločb, 

izdanih po vojaških predpisih) 

1) Upravičencu iz 2. člena tega zakona, ki mu nosilec pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja po vojaških predpisih ni odmeril 
vojaške pokojnine, se pokojnina določi tako, da se odmeri od 
zneska pokojninske osnove, ki se določi glede na njegov čin ali 
razred, ki ga je imel neposredno pred uveljavitvijo pravice do 
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pokojnine oziroma na dan izpolnitve pogojev za pridobitev pravice 
do pokojnine po vojaških predpisih. 

2) Pokojninska osnova iz prejšnjega odstavka se določi v 
naslednjih pavšalnih zneskih: 

a) oficirji in nižji oficirji 

čin ali stopnja pokojninska osnova 

general armade in admiral flote 25.337 
generalpolkovnik in admiral 24.019 
generalpodpolkovnik in viceadmiral 21.715 
generalmajor in kontraadmiral 19.996 
polkovnik in kapetan bojne ladje 17.863 
podpolkovnik in kapetan fregate 16.871 
major in kapetan korvete 13.894 
kapetan I. razreda in poročnik bojne ladje 12.041 
kapetan in poročnik fregate 11.512 
poročnik in poročnik korvete 10.983 
podporočnik 10.122 
zastavnik I. razreda, 11.975 
zastavnik 10.983 
višji vodnik I.razreda, 10.122 
višji vodnik 10.122 
vodnik I. razreda 9.130 
vodnik 9.130 

b) vojaški uslužbenci 

vojaški uslužbenec I. razreda 14.327 
II. razreda 12.214 
III. razreda 11.742 
IV. razreda 10.734 
V. razreda 10.108 
VI. razreda 9.635 
VII. razreda 9.247 
VIII. razreda 8.372 
IX. razreda 6.978 
X. razreda 6.968 
XI. razreda 6.781 
XII. razreda 6.616 

če zavarovanec nima dokazil o činu oziroma o razredu, se 
upošteva najnižji čin za oficirje oziroma za nižje oficirje in najnižji 
razred za vojaške uslužbence. 

8. člen 
(Pavšalne osnove za izračun pokojninske osnove za 

odmero pokojnine po splošnih predpisih) 

1) Osnova iz prejšnjega člena se upošteva tudi pri določitvi plač 
za čas, prebit v aktivni vojaški službi v JLA, ki se upošteva pri 
izračunu pokojninske osnove za zavarovance, ki uveljavijo pravico 
do pokojnine po splošnih predpisih, ne glede na to, ali zavarovanec 
predloži potrdilo o dejansko prejetih plačah. 

2) Osnova iz prejšnjega odstavka se preračuna na poprečje leta 
1991 s količnikom med poprečno plačo na zaposlenega delavca 
v Republiki Sloveniji v obdobju od 1.1.1991 do 31.12. 1991 in 
poprečno plačo na zaposlenega delavca v Republiki Sloveniji v 

obdobju od 1.1. 1991 do 30. 6. 1991, ki znaša 1,297. 

3) Pri izračunu pokojninske osnove se zavarovancu, ki je bil v 
posameznem koledarskem letu zavarovan po vojaških predpisih, 
upošteva kot plača znesek osnove iz prejšnjega odstavka tako, 
da se uskladi na raven zadnjega koledarskega leta pred letom, v 
katerem zavarovanec uveljavi pravico do pokojnine, s količniki, 
ki se po splošnih predpisih uporabljajo za uskladitev plač iz leta 
1991. 

9. člen 
(Odstotek za odmero starostne pokojnine) 

1) Starostna pokojnina se odmeri v odstotku od pokojninske 
osnove glede na pokojninsko dobo po splošnih predpisih. 

2) Ne glede na določbo 6. člena tega zakona se upravičencu, ki 
je uveljavil pravico do vojaške pokojnine do 31.12.1964, pokojnina 
odmeri od pokojninske osnove iz 7. člena tega zakona v odstotku, 
ki je po splošnih predpisih določen za polno pokojninsko dobo, če 
je to zanj ugodnejše. 

3) Pokojnina, odmerjena po prejšnjih odstavkih, se ob odmeri 
uskladi tako, kot je določeno v 23. členu tega zakona. 

10. člen 
(Odmera predčasne pokojnine) 

1) Predčasna pokojnina se odmeri na podlagi dopolnjene 
pokojninske dobe v odstotku, določenem v prejšnjem členu, s 
tem da se pokojnina za vsako leto predčasne upokojitve pred 
dopolnjeno starostjo 60 let (moški) oziroma 55 let (ženska), ob 
upoštevanju znižanja starostne meje iz 11. člena tega zakona, 
zmanjša za 1%. 

2) Predčasna pokojnina iz prejšnjega odstavka se izplačuje v 
zmanjšanem znesku, dokler upravičenec ne dopolni starosti 60 
let (moški) oziroma 55 let (ženska), ob upoštevanju znižanja 
starostne meje iz 11. člena tega zakona. 

3) Predčasne pokojnine, ki so bile odmerjene z odločbami nosilca 
zavarovanja po vojaških predpisih, se upravičencem od dopolnitve 
starosti iz prejšnjega odstavka, vendar največ od uveljavitve tega 
zakona, izplačujejo brez odbitkov, ki so jim bili po vojaških predpisih 
odmerjeni zaradi predčasne upokojitve. 

11. člen 
(Znižanje starostne meje) 

Upravičencem, ki se jim je zavarovalna doba štela s povečanjem, 
se starostna meja za pridobitev pravice do starostne pokojnine 
oziroma starostna meja za pridobitev in odmero pravice do 
predčasne pokojnine, zniža: 

- za eno leto na vsaki dve leti zavarovanja na delovnih mestih, 
kjer se je 12 mesecev dejanskega dela štelo za 18 mesecev 
zavarovalne dobe; 

- za eno leto na vsaka tri leta zavarovanja na delovnih mestih, 
kjer se je 12 mesecev dejanskega dela štelo za 16 mesecev 
zavarovalne dobe; 

■ za eno leto na vsaka štiri leta zavarovanja na delovnih mestih, 
kjer se je 12 mesecev dejanskega dela štelo za 15 mesecev 
zavarovalne dobe; 

- za eno leto na vsakih šest let zavarovanja ne delovnih mestih, 
kjer se je 12 mesecev dejanskega dela štelo za 14 mesecev 
zavarovalne dobe. 
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12.člen 
(Odstotek za odmero invalidske pokojnine) 

17. člen 
(Reaktiviranje in pravica do delne pokojnine) 

1) Invalidska pokojnina se odmeri v odvisnosti od vzroka 
invalidnosti. 

2) Če je invalidnost posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, 
se odmeri invalidska pokojnina v višini 85 % pokojninske osnove, 
ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo. 

3) Če je invalidnost posledica bolezni ali poškodbe izven dela, se 
odmeri invalidska pokojnina v odstotku od pokojninske osnove, 
ki se določi glede na dopolnjeno pokojninsko dobo po splošnih 
predpisih, z upoštevanjem dodatka na invalidnost. 

13.člen 
(Pravice vojnih veteranov) 

Določbe posebnih predpisov nekdanje SFRJ, s katerimi so bile 
urejene pravice vojaških zavarovancev - borcev NOV ter njihovih 
družinskih članov, se uporabljajo tudi pri odmeri pravic, ki jih 
upravičenci, katerim je priznan status borca NOV, uveljavljajo po 
tem zakonu. 

14. člen 
(Določitev najvišjih pokojninskih prejemkov) 

Pokojnina, skupaj z dodatki, ne more presegati zneska pokojnine, 
ki bi bil upravičencu po splošnih predpisih odmerjen od najvišje 
pokojninske osnove glede na njegovo skupno pokojninsko dobo. 

15.člen 
(Pričetek izplačevanja prejemkov po tem zakonu) 

1) Starostna pokojnina, predčasna pokojnina oziroma invalidska 
pokojnina po tem zakonu se prične izplačevati upravičencu, 
invalidska pokojnina oziroma družinska pokojnina in odpravnina 
ali oskrbnina po tem zakonu se izplačuje od prvega dne 
naslednjega meseca po vložitvi zahtevka in za največ šest 
mesecev nazaj, vendar najdlje od uveljavitve tega zakona dalje. 

2) Dodatek za pomoč in postrežbo ali invalidnina za telesno okvaro 
po tem zakonu se izplačuje od prvega dne naslednjega meseca 
po dnevu, ko je nastala potreba po pomoči in postrežbi oziroma 
telesna okvara, vendar najdlje od 1.11.1991 dalje. 

16. člen 
(Izplačevanje prejemkov iz tega zakona 

upravičencem s stalnim prebivališčem v tujini) 

1) Slovenskemu državljanu - uživalcu pravic iz tega zakona, ki 
se za stalno izseli, se pokojnina, invalidnina in dodatek za pomoč 
in postrežbo izplačuje v tujino, če z meddržavnim sporazumom 
ni določeno drugače. 

2) Tujcu se dajatve, ki jih je pridobil po tem zakonu, prenehajo 
izplačevati s prvim dnem naslednjega meseca po odjavi stalnega 
prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma po prenehanju ali 
odpovedi dovoljenja za stalno prebivanje, če z meddržavnim 
sporazumom ni določeno drugače. 

3) Tujcu iz prejšnjega odstavka se dajatve po tem zakonu pričnejo 
ponovno izplačevati s prvim dnem naslednjega meseca potem, 
ko ponovno pridobi dovoljenje za stalno prebivanje oziroma stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji. 

1) Upravičencu do pokojnine po tem zakonu, ki ponovno sklene 
delovno razmerje, je izvoljen za nosilca javne ali druge funkcije, 
za katero prejema plačo oziroma nadomestilo plače za opravljanje 
te funkcije, ali začne opravljati dejavnost, na podlagi katere je 
obvezno zavarovan, se v tem času ne izplačuje pokojnina. 

2) Upravičenec iz prejšnjega odstavka, ki je v delovnem razmerju 
s polovico polnega delovnega časa, lahko pridobi pravico do 
delne pokojnine. Delna pokojnina se odmeri v višini polovice 
pokojnine po tem zakonu. Čas zavarovanja med uživanjem delne 
pokojnine se upošteva v zavarovalno dobo v dejanskem trajanju. 

3) Po prenehanju razlogov iz prvega ali drugega odstavka tega 
člena se upravičencu ponovno prične izplačevati pokojnina po 
tem zakonu, ki se odstotno poveča glede na zavarovalno dobo, 
doseženo v času ponovnega zavarovanja, z upoštevanjem 
lestvice odstotkov za odmero starostne pokojnine po splošnih 
predpisih, ne upošteva pa se plača, prejeta v času ponovnega 
zavarovanja oziroma v času uživanja delne pokojnine. 

18.člen 
(Upoštevanje časa zavarovanja po vojaških predpisih 

v zavarovalno dobo) 

1) Upravičencem iz 2. člena tega zakona in državljanom Republike 
Slovenije, ki niso zajeti v 2. členu tega zakona, se čas, prebit v 
aktivni vojaški službi, čas prejemanja denarnega nadomestila 
zaradi prenehanja aktivne vojaške službe in čas, prebit v 
zavarovanju po pogodbi, po zakonu, s katerim je bila do vključno 
25. junija 1991 urejena vojaška služba, upošteva v zavarovalno 
dobo na način in v trajanju, kot je bilo določeno po vojaških 
predpisih. 

2) Doba, dopolnjena v službi v JLA v obdobju od 26. junija 1991 do 
18. oktobra 1991, se upošteva po splošnih predpisih. 

3) Doba, dopolnjena v JLA po 18. oktobru 1991, se ne upošteva 
pri uveljavljanju pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

19.člen 
(Postopek za odločanje) 

O pravicah iz tega zakona odloča Zavod po postopku, določenem 
v splošnih predpisih, kolikor ni v tem zakonu določeno drugače. 

20.člen 
(Vložitev zahtevka) 

1) Upravičencem iz 2. člena tega zakona oziroma njihovim 
družinskim članom se pokojnina ali druga dajatev iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja prizna na podlagi njihovega zahtevka. 

2) Zahtevku se priloži odločba organa, ki je upravičencu priznal 
pravico do pokojnine ali druge dajatve po vojaških predpisih, 
dokazilo o znesku vojaške pokojnine za september 1991 in potrdilo 
o državljanstvu in stalnem prebivališču. 

3) Upravičenec, ki nima odločbe o priznanju pravice do pokojnine 
ali do druge dajatve po vojaških predpisih, mora zahtevku poleg 
potrdila o državljanstvu in stalnem prebivališču priložiti dokazila, 
iz katerih je razviden čin oziroma razred neposredno pred 
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uveljavitvijo pravice do vojaške pokojnine oziroma na dan izpolnitve 
pogojev za pridobitev pravice do vojaške pokojnine, in dokazila o 
doseženi pokojninski dobi. 

4) Tujci morajo zahtevku poleg dokazil iz prvega oziroma drugega 
odstavka tega člena, razen potrdila o državljanstvu, priložiti 
dokazilo, da so ves čas od 25.6.1991 dalje stalno prebivali na 
ozemlju Republike Slovenije, in dovoljenje za stalno prebivanje. 

21. člen 
(Pravica do obveznega zdravstvenega zavarovanja) 

Uživalci pokojnin po tem zakonu so vključeni v obvezno 
zdravstveno zavarovanje kot upokojenci .po splošnih predpisih. 

22. člen 
(Zagotavljanje sredstev) 

Republika Slovenija povrne Zavodu sredstva za izplačevanje 
pokojnin in dajatev po tem zakonu in sredstva za zagotavljanje 
obveznega zdravstvenega zavarovanja za upravičence po tem 
zakonu ter sorazmeren del stroškov plačilnega in poštnega 
prometa ter stroškov izvajanja zavarovanja. 

23. člen 
(Usklajevanje dajatev) 

1) Pokojnine in druge pravice iz 3. člena tega zakona se usklajujejo 
tako, kot se usklajujejo pokojnine in druge pravice po splošnih 
predpisih. 

2) Kot osnova za usklajevanje pokojnin iz tega zakona se 
upošteva znesek prejemkov, ki so upravičencu šli za mesec 
september 1991. Prva uskladitev za mesec oktober 1991 se 
določi v višini 13,065%, od 1.11. 1991 dalje pa se upoštevajo 
uskladitve pokojnin po splošnih predpisih. 

24. člen 
(Dokončanje postopkov za uveljavljanje pravice do 

akontacije vojaške pokojnine) 

V postopkih za uveljavitev pravice do akontacije vojaške pokojnine 
po odloku o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Ur. I. RS, št. 
4/92 - v nadaljevanju: akontacija vojaške pokojnine), ki so bili 
začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se uporabljajo predpisi, ki 
so veljali do uveljavitve tega zakona. 

25.člen 
(Prevedba akontacij vojaških pokojnin po uradni 

dolžnosti) 

Akontacije vojaških pokojnin in drugih prejemkov po odloku o 
izplačevanju akontacij vojaških pokojnin se po uradni dolžnosti 
prevedejo v pokojnine in druge prejemke po tem zakonu. 

26. člen 
(Učinkovanje prevedbe) 

1) Odločba o prevedbi akontacije vojaške pokojnine in drugih 
prejemkov po uradni dolžnosti prične učinkovati s prvim dnem 
tretjega meseca po uveljavitvi tega zakona. 

2) Zneski akontacij vojaških pokojnin in drugih prejemkov, izplačani 
do roka iz prejšnjega odstavka, se ne poračunajo. 

27. člen 
(Pravice uživalcev akontacij vojaških pokojnin, ki ne 

izpolnjujejo pogojev po tem zakonu) 

1) Uživalcem akontacij vojaških pokojnin, ki ne izpolnjujejo pogojev 
po tem zakonu, se akontacije vojaških pokojnin nehajo izplačevati 
s prvim dnem naslednjega meseca po izdaji odločbe. 

2) Državljani Republike Slovenije, ki so bili uživalci akontacij 
vojaških pokojnin iz prejšnjega odstavka, lahko uveljavijo pravico 
do pokojnine po splošnih predpisih, kot če bi pretežni del 
zavarovalne dobe dopolnili pri nosilcu zavarovanja v Republiki 
Sloveniji. 

3) Upravičencem iz prejšnjega odstavka se čas, prebit v 
zavarovanju po vojaških predpisih, upošteva v zavarovalno dobo 
skladno z določbo 18. člena tega zakona. 

28. člen 
(Prenehanje veljavnosti dosedanjih predpisov) 

Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati Odlok o izplačevanju 
akontacij vojaških pokojnin (Ur. I. RS, št. 4/92). 

29. člen 
(Pričetek veljavnosti) 

Ta zakon prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 

Predlog zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja bivših vojaških zavarovancev je za tretjo obravnavo 
pripravila Vlada Republike Slovenije. 

Pri pripravi predloga so upoštevani amandmaji, ki jih je Državni 
zbor Republike Slovenije sprejel pri drugi obravnavi predloga 
zakona na 6. seji, dne 9. 7. 1997. 

Skladno z usmeritvami iz druge obravnave je 2. člen dopolnjen z 
novim šestim odstavkom, po katerem bo lahko pridobil pravico 
do predčasne pokojnine po splošnih predpisih upravičenec do 
akontacije vojaške pokojnine. To pravico namreč po splošnih 
predpisih pridobi le zavarovanec, ki mu je zavarovanje prenehalo 
zaradi stečaja delodajalca, zaradi operativnih razlogov ali zaradi 
dolgotrajne brezposelnosti oziroma delovni invalid II. ali III. 
kategorije invalidnosti. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH ZAKONA 0 GIMNAZIJAH 

(ZGim-A) 

- EPA 373 - II - prva obravnava 

Janez Mežan, 
poslanec SDS 

Podpisani poslanec DZ pošilja na podlagi 174. in 175. člena 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Ur. list RS, 
št.40/93, 80/94 in 28/96) v obravnavo in sprejem 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O 
GIMNAZIJAH - prva obravnava. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije bo pri obravnavi predloga zakona 
na sejah Državnega zbora in matičnega delovnega telesa 
sodeloval predlagatelj predloga zakona. 

Janez Mežan, l.r. 

I UVOD 

1. OCENA STANJA, RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 
IN CILJI ZAKONA 

Zakon o gimnazijah (Uradni list RS št. 12/96) je za srednje tehniške 
in strokovne šole ukinil možnost, da pripravljajo dijake na maturo 
in s tem za nadaljnji študij na univerzi. Po tem zakonu se samo v 
okviru gimnazij in strokovnih gimnazij izvaja izobraževanje, ki 
omogoča po opravljeni maturi nadaljevanje izobraževanja v 
visokem šolstvu. Tako se bistveno spreminja status dosedanjih, 
strokovno priznanih in uveljavljenih srednjih tehniških in strokovnih 
šol, ki so omogočale, da so se dijaki šele po 2.letniku odločali 
bodisi za študij na univerzi (matura) bodisi za zaključni izpit in s 
tem za zaposlitev ali nadaljevanje izobraževanja na višji strokovni 
šoli. 

Ker novi zakon o gimnazijah zahteva od vseh mladih, da se že ob 
zaključku osnovne šole odločijo za nadaljnjo poklicno oz. 
izobraževalno pot po končani srednji šoli, bo vodil do povečanja 
socialne diferenciacije pri vpisu v gimnazije in strokovne gimnazije. 
Nekateri starši otroke, ki so zelo uspešni v osnovni šoli, usmerijo 
na srednjo tehniško in strokovno šolo zato, ker še ne vedo, ali 

bodo zmogli materialne stroške nadaljnjega šolanja. Zato se bodo 
ti starši po novem odločali predvsem za srednje tehniške in 
strokovne šole, ki ne pripravljajo za maturo. Torej se bodo 
zmanjšale možnosti mladih iz šibkejših socialnih slojev, da pridobijo 
univerzitetno izobrazbo. Tudi predvideni maturitetni tečaj, ki bo 
omogočal kandidatom z zaključeno srednjo tehniško in strokovno 
šolo pripravo na maturo, ne bo mogel bistveno zmanjšati povečane 
socialne diferenciacije, saj bo zahteval dodatno leto šolanja. Poleg 
tega se bo zmanjšalo število šol, ki bodo izvajale gimnazijske 
programe (strokovne gimnazije ne bodo ustanovljene na vseh 
srednjih tehniških in strokovnih šolah, ki so do sedaj izvajale 
maturo), kar bo podražilo izobraževanje za mlade iz nekaterih 
manjših krajev, ki se bodo odločali za gimnazijske programe. 

Upadanje vpisa v tehniške in naravoslovne smeri univerzitetnega 
študija je tako pereč problem slovenskega šolstva in nadaljnjega 
družbeno-ekonomskega razvoja, da se o njem razpravlja tudi v 
Državnem zboru. Če bi srednješolci imeli možnost, da se po 
dveh letih šolanja v srednji tehniški in strokovni šoli brez 
diferencialnih izpitov odločijo za maturo, bi se s tem povečal tudi 
interes za tehniške in naravoslovne univerzitetne študije. 

Stroga ločitev na gimnazije, ki izobražujejo samo za nadaljevanje 
študija na univerzi, in na ostale štiriletne srednje šole, je vprašljiva 
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tako s strokovnega vidika kot z vidika mednarodnih primerjav. 
Kot kažejo podatki o izobraževalnih trendih v razvitih evropskih 
državah, se poklicne odločitve prenaša na čim kasnejše obdobje, 
uveljavljajo pa se splošnejši programi, ki dopuščajo odprte različne 
možnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot mladih. Tako 
odlaganje poklicnih odločitev je nujno zaradi pospešenega 
tehnološkega, gospodarskega in družbenega razvoja, ki vodi do 
pogostega menjavanja poklicev in onemogoča podrobnejše 
načrtovanje poklicne poti posameznikov. 

Cilji Zakona o spremembah zakona o gimnazijah so: 
- uvedba dodatne možnosti, da srednje tehniške in strokovne 

šole izvajajo prva dva letnika programa strokovne gimnazije; 
- uvedba možnosti, da uspešni dijaki srednjih tehniških in 

strokovnih šol po končanem drugem letniku brez diferencialnih 
izpitov prestopijo v program strokovne gimnazije. 

2. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA IN DRUGIH POSLEDIC ZARADI 
SPREJEMA ZAKONA 

Predlagan in v državnem zboru sprejeti predlog spremembe 
zakona o gimnazijah bo imel naslednje pozitivne posledice: 

- prispeval bo k zmanjšanju stroškov izobraževanja in k odložitvi 
poklicne in izobraževalne odločitve za dve leti, s čimer se bodo 
za del mladih povečale možnosti za univezitetni študij; 

- prispeval bo k povečanju vpisa v univerzitetne programe 
tehniških in naravoslovnih smeri, saj se bodo za maturo na 
strokovni gimnaziji lahko odločali tudi mladi, ki bi se sicer morali 

odločiti za izobraževanje v srednjih tehniških in strokovnih šolah. 

Predlagane spremembe zakona o gimnazijah ne bodo zahtevale 
dodatnih sredstev iz državnega proračuna. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V 7. členu zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št.12/96) se doda 
nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Prva dva letnika programa strokovne gimnazije lahko izvaja tudi 
srednja tehniška in strokovna šola, če izpolnjuje kadrovske in 
materialne pogoje, predpisane s programom." 

2. člen 

V 11. členu zakona o gimnazijah se doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi: 

"V tretji letnik strokovne gimnazije se lahko brez diferencialnih 
izpitov vpiše dijak, ki je najmanj s prav dobrim uspehom končal 
drugi letnik srednje tehniške in strokovne šole s programom, ki 
se od programa izbrane strokovne gimnazije razlikuje v manj kot 
dvajset odstotkih števila ur pouka." 

3. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

(Obrazložitev k 1. členu) 
Strogo ločevanje med srednjimi tehniškimi in strokovnimi šolami 
ter strokovnimi gimnazijami, ki ga uvaja zakon o gimnazijah, bo 
omiljeno z določbo, po kateri lahko tudi srednja tehniška in 
strokovna šola izvaja prva dva letnika programa strokovne 
gimnazije, če ima za to ustrezne pogoje. Po sedaj veljavnem 
zakonu o gimnazijah je potrebno za izvajanje programa gimnazije 
organizirati vzgojno-izobraževalni zavod ali organizacijsko enoto 
vzgojno-izobraževanega zavoda, za kar je potrebno dovolj veliko 
število kandidatov za vpis (predvidoma za dva oddelka). S 
predlagano spremembo bo omogočeno, da se prva dva letnika 
strokovne gimnazije izvajata tudi na šolah, ki nimajo pogojev za 
ustanovitev posebne organizacijske enote. S to spremembo bo 

omogočeno tudi skupno izvajanje sorodnih programov strokovne 
gimnazije in srednje tehniške in strokovne šole za večji del pouka 
v prvih dveh letnikih. 

(Obrazložitev k 2. členu) 
Dijaki, ki so uspešni v srednji tehniški in strokovni šoli, bodo 
zaradi določb zakona o gimnazijah predvidoma že po prvem 
letniku morali opravljati diferencialne izpite za prestop v sorodni 
program strokovne gimnazije. S predlagano spremembo bo 
zagotovljeno, da ti dijaki normalno, brez dodatnih pogojev, 
nadaljujejo izobraževanje v tretjem letniku strokovne gimnazije, 
če se odločijo za opravljanje mature. 
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BESEDILO DOLOČB, ZA KATERE JE 

PREDLOŽENA SPREMEMBA 

7. člen 
(status) 

Za izvajanje izobraževalnega programa gimnazije se organizira 
vzgojno-izobraževalni zavod ali organizacijska enota vzgojno- 
izobraževalnega zavoda. 

11. člen 
(vpis) 

V gimnazijo se lahko vpiše, kdor je zaključil osnovnošolsko 
izobraževanje. 

Z izobraževalnim programom se kot pogoj za vpis lahko določijo: 
- znanje iz klasičnih oziroma tujih jezikov, ki so izbirni predmeti 

osnovnošolskega izobraževanja in 
- preizkus nadarjenosti ali športni dosežki. 
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Predlog zakona o 

LETALSTVU (ZLet) 

) - EPA 372 - II - prva obravnava 

Vlada Republike Slovenije je dne 9/1-1998 Državnemu 
zboru poslala v obravnavo predlog zakona o letalstvu 
(ZLet) - prva obravnava - EPA 372-II. 

Poslanec Zmago Jelinčič je dne 29. septembra 1997 
Državnemu zboru predložil v obravnavo predlog zakona 
o zračnem prometu (ZZPro) - prva obravnava (EPA 264- 
II), ki ureja enako oziroma podobno vsebino kot 
predloženi zakon. 

Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki ga je 
predložil poslanec Zmago Jelinčič še ni končan, je 
predsednik Državnega zbora, na podlagi četrtega 
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora zadržal 
dodelitev predloga zakona, ki ga je v obravnavo 
predložila Vlada Republike Slovenije. 

) 

Vlada Republike Slovenije je na 44. seji dne 8/1-1998 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O LETALSTVU, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 

Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze, 
- mag. Alojz KRAPEŽ, državni sekretar v Ministrstvu za promet 
in zveze. 

i 
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UVOD 

1. OCENA STANJA 

1.1. Moderno letalstvo kot globalna dejavnost danes predstavlja 
eno od najvažnejših povezovalnih tokov v svetu. Podobno vlogo 
ima tudi v državnih razmerah. Letalstvo, kot najširši pojem, ki 
zajema tako zračni promet (v smislu gibanja zrakoplovov v zraku 
in po zemeljski površini), kot tudi zračni prevoz (v smislu prevoza 
potnikov in blaga ter pošte), pa tudi letalsko industrijo (kot področje 
proizvodnje in vzdrževanja zrakoplovov), je v službi mnogih 
družbenih potreb in aktivnosti. Omeniti velja na primer 
gospodarske, državne, splošne, politične, obrambne, znanstvene, 
zdravstvene, kulturne, izobraževalne, pa tudi druge. Glede na 
navedeno, letalstvo proučuje in ureja vprašanja, ki posegajo v 
vsa našteta področja. 

Zgodovina letalskega prava ni dolga. Razvoj letalstva je že v 
samem začetku narekoval pristop k urejanju vprašanj letalstva z 
vidika varnosti. To področje so urejali tudi prvi pravni predpisi na 
področju letalskega prava. V mednarodnih razmerah je prisoten 
trend v smeri kodifikacije in unifikacije letalskega prava. Osnove 
mednarodnega letalskega prava so bile dane v letu 1919 z 
Mednarodno konvencijo o letalskem prometu (Pariz). Med obema 
svetovnima vojnama je ta konvencija, posebno v Evropi, dajala 
okvir letalski dejavnosti, hkrati pa je bila podlaga za izgradnjo 
odgovarjajočih nacionalnih ureditev. Na področju letalskega 
transporta je v letu 1929 prišlo do določitve določenih enotnih 
pravil v mednarodnem zračnem prevozu, zajetih v Varšavski 
konvenciji, ki unificira pravila v mednarodnem zračnem prevozu. 
Drugo kodifikacijo mednarodnega letalskega prava predstavlja 
Čikaška konvencija, 1944, ki daje podlago nacionalnim ureditvam 
s tega področja. 

Niti kodifikacija niti unifikacija pa nista bili v celoti doseženi. Zato 
se letalsko pravo deli tudi po teritorialnem principu, na domače in 
na mednarodno. Dalje pa se deli v razne specifične veje, glede na 
namen zrakoplovov (kot na primer civilno, vojaško) in drugo. 

Za letalstvo je značilna kompleksnost in specifika vsake vrste 
letalske aktivnosti, z mnogimi skupnimi predpostavkami. Zato 
sodobni sistem letalskega prava predstavlja samostojno celoto, 
izvedeno iz splošnih pravil, ki se uporabljajo za letalstvo, kot tudi 
specifičnih pravil za posamezne veje letalstva. Pravila posebnega 
dela letalskega prava proučujejo različne vrste in specifične dele 
gospodarstva v prometu, kot na primer: zračni prevoz in druge 
dejavnosti v letalstvu, pa tudi dejavnosti, ki posredno služijo 
zračnemu prevozu (kot na primer dejavnosti, povezane z 
obratovanjem letališč - tako imenovane letališke dejavnosti). 

Zračni prostor nad vsako državo je po mednarodnem pravu del 
prostora, ki je pod suverenostjo te države in tako tudi predmet 
urejanja v njenem notranjem pravu. Vsak od objektov in vsaka 
dejavnost sta v letalstvu strogo regulirana. 

Za letalsko pravo je mogoče reči, daje najmlajši član prometnega 
prava, je pa v pogledu institutov in izvora urejanja eden od njegovih 
najbolj razvitih in tudi najperspektivnejših delov. 

1.2. V Republiki Sloveniji je področje letalstva urejeno na osnovi 
Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in nedvisnosti Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 1/ 
91-1 - v nadaljevanju: UZ), ki dopušča smiselno uporabo zveznih 
predpisov, ki so veljali v Republiki Sloveniji ob njeni osamosvojitvi, 
v kolikor ne nasprotujejo njenemu pravnemu redu. Tako sta bila v 
slovenski pravni red prevzeta Zakon o zračni plovbi (Ur.l. SFRJ, 

št. 45/86  29/90) in Zakon o obligacijskih in temeljnih 
materialnopravnih razmerjih v zračni plovbi (Ur.l. SFRJ, št. 22/77 
in 12/85), pa tudi vrsta podzakonskih predpisov, ki urejajo 
posamezna vprašanja na področju letalstva. 

Urejanje področja letalstva je bilo do osamosvojitve v letu 1991, v 
celoti vezano na bivšo zvezno raven urejanja, v skladu z ustavo 
SFRJ. Ob osamosvojitvi je bila z UZ ustanovljena Republiška 
uprava za zračno plovbo (zdaj Uprava Republike Slovenije za 
zračno plovbo), kot organ v sestavi Ministrstva za promet in 
zveze. Pristojnosti, ki so jih imeli po predpisih bivše SFRJ organi 
in organizacije SFRJ, so tako prešle na pristojne organe Republike 
Slovenije, ki tudi smiselno uporabljajo podzakonske predpise, 
izdane na podlagi citiranega Zakona o zračni plovbi in tudi druge 
podzakonske predpise, ki so veljali v Republiki Sloveniji ob njeni 
osamosvojitvi. 

Prevzeta ureditev, ki je ni bilo mogoče neposredno uporabljati, je 
bila nadomeščena, v obsegu, kolikor je bilo nujno potrebno za 
vzpostavitev suverenosti in za nemoteno delovanje na tem 
področju. Gre za predpise, ki urejajo oznake slovenske državne 
pripadnosti zrakoplovov, register zrakoplovov, način izdajanja 
dovoljenj za lete, obratovalni čas javnih letališč, pristojbine za 
uporabo naprav in storitev kontrole letenja in druge pristojbine, in 
tako dalje. 

Prevzeta ureditev tako na področju letalstva še vedno zajema 
jugoslovanske rešitve, ki so bile prilagojene takratnemu družbeno 
ekonomskemu redu, institutu družbene lastnine, takratni razvitosti 
ekonomskih odnosov s tujino in takratnemu tržnemu sistemu in 
zunanji ekonomski naravnanosti nasploh. 

Hiter razvoj v letalstvu, številne družbene spremembe, nove 
gospodarske in družbene potrebe, lastninska preobrazba, 
številne spremembe na področju gospodarskih dejavnosti pa tudi 
sprejem Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št. 32/ 
93), s katerim je Republika Slovenija določila, da se z gospodarskimi 
javnimi službami zagotavljajo materialne javne dobrine tudi na 
področju prometa in zvez, narekujejo zakonsko ureditev v 
posebnem zakonu, na podlagi katerega bo mogoče zagotoviti 
izvajanje temeljnih opredelitev Ustave Republike Slovenije. 

Republika Slovenija je 12. junija 1992 postala članica Mednarodne 
organizacije civilnega letalstva (ICAO) in 2. julija 1992 članica 
Evropske konference civilnega letalstva (ECAC), 21. aprila 1993 
je postala kandidatka za članico Skupnih letalskih organov (JAA), 
1. oktobra 1995 pa je postala polnopravna članica Evropske 
organizacije za varnost zračne plovbe (EUROCONTROL). 
Članstvo v navedenih organizacijah nalaga Republiki Sloveniji 
obveznost upoštevati letalske standarde, priporočila in usmeritve, 
pa tudi trende in priporočila v prometni politiki. Zlasti pa je nujno 
potrebno tekoče usklajevanje normativnih rešitev z mednarodnimi 
normami in standardi, ki jih izdajajo ICAO, ECAC, EURO- 
CONTROL in JAA. 

Dejstvo, da je Republika Slovenija postala kandidatka za 
polnopravno članstvo v Evropski uniji (EU) pomeni dodatno 
odgovornost, saj je že zdaj potrebno začeti upoštevati trende, ki 
v letalskem prometu držav članic EU vodijo k procesom, kot so 
harmonizacija in liberalizacija. Ti procesi pomenijo uvajanje 
svobodnejših in bolj liberalnih postopkov v zvezi s komercialnimi 
aspekti prometa, hkrati pa tudi poenotenje prometno - 
tehonoloških, tehničnih in predvsem varnostnih predpisov. 

Pregled ureditve na področju letalstva in pregled mednarodnih 
konvencij je v prilogi predloga tega zakona. 
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2. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

2.1. Že samo dejstvo, da gre za zakon iz razpadle države, terja, 
da se področje letalstva uredi z novim zakonom. Predlagatelj je s 
predlaganim zakonom o letalstvu zajel tako zračni prevoz, kot 
tudi zračni promet. Pojem letalstvo pa poleg navedenega zajema 
hkrati tudi letalsko industrijo, zato je po predlagateljevi oceni 
najprimernejši. 

2.2. Predlagani zakon je nujno potreben glede na potrebno 
uskladitev z Ustavo Republike Slovenije in zaradi harmonizacije 
zakonodaje na tem področju s smernicami in uredbami Evropske 
unije in liberalizacijo na področju zračnega prevoza. 

2.3. Predlagatelj želi s tem zakonom celovito urediti zračni promet, 
zračni prevoz in letalstvo v Republiki Sloveniji kot celoto, ter mu 
tako omogočiti enakopravno vključevanje v prometne in 
gospodarske tokove. Predlagani zakon daje pravne okvire za 
enakopravno obravnavo družb pri izvajanju javnega zračnega 
prevoza. 

2.4. Predlagani zakon pomeni moderen pristop k urejanju vprašanj 
na področju letalstva. Temelji na modelu, izdelanem na podlagi 
pregleda ureditve več držav, članic Mednarodne organizacije 
civilnega letalstva (ICAO) in na modelu za pripravo letalskega 
zakona za države članice ICAO, ki ga priporoča ta mednarodna 
organizacija. Ob vedno bolj prisotni globalizaciji letalstva in tudi 
drugih dejavnosti, bo to tudi olajšalo predvidena povezovanja in 
vključevanja v razne organizacije v regiji, pa tudi širše. 

2.5. Cilj predlagane ureditve je tudi zagotovitev možnosti za prehod 
iz preobsežnega urejanja posameznih vprašanj tehnične in 
operativne narave v zakonu na podzakonski nivo urejanja 
navedenih vprašanj, seveda ob hkratni nujni ureditvi odprtih 
vprašanj v prehodnih določbah v izogib pravnim prazninam. Zakon 
bo tako omogočil preglednost in s tem odpravil preobsežnost 
prevzete ureditve, ki zaradi prenormiranosti omejuje iniciativo 
fizičnih in pravnih oseb, pa tudi onemogoča hitro prilagajanje 
stalnim spremembam tehnične in operativne narave v letalstvu. 

2.6. S sprejemom tega sistemskega zakona želi predlagatelj urediti 
tudi področje posameznih služb, ki se opravljajo kot gospodarske 
dejavnosti, in sicer kot letališke službe in navigacijske službe 
zračnega prometa. Navedene službe so določene v zakonu, 
določen je tudi način njihovega urejanja. S predlaganimi rešitvami 
bo na področju navigacijskih služb prišlo do razbremenitve 
državnega proračuna. 
Gre za proces, ki bo trajal dalj časa in v katerem bo potrebno najti 
za prehodno obdobje še dodatne rešitve, podobno, kot so to že 
uredili v Avstriji, Nemčiji, Švici in nenazadnje podobno kot je to 
ravno v teku na Hrvaškem. 

Naloge Uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo bodo 
zajemale predvsem upravne in strokovne naloge s področja 
civilnega letalstva, ki jih zakon o letalstvu tudi natančneje 
opredeljuje in tako odpravlja nejasnost in nedorečenost dosedanje 
prevzete ureditve. Poudarek pri nalogah Uprave Republike 
Slovenije za civilno letalstvo je na upravnih postopkih, ki so 
potrebni v letalstvu v zvezi z izdajanjem licenc, pooblastil, dovoljenj 
in spričeval, ki zadevajo letalsko in drugo strokovno osebje, 
zrakoplove in izvajalce pridobitnih dejavnosti v letalstvu. 

Zakon bo tako zagotovil javni interes, konkurenčnost in prost 
dostop do opravljanja predpisanih letaliških služb vsem, ki za to 
izpolnjujejo predpisane pogoje. 

V zvezi z določbami citiranega Zakona o gospodarskih javnih 
službah, Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur.list RS, št. 44/97) in 
Zakona o urejanju naselij in drugih posegih v prostor (Ur. list SRS, 

št. 18/84,....44/97) zakon smiselno določa tudi gospodarjenje z 
zemljišči na letališčih in dostop do skupnih in posebnih 
infrastrukturnih objektov in naprav ter njihov državni oziroma 
lokalni pomen. 
Takšno opredelitev narekuje tudi izrazito monopolni položaj 
izvajalcev teh storitev na letališčih. 

2.7. Republika Slovenija mora kot kandidatka za vstop v EU 
spremeniti in novim razmeram in razvoju letalstva v svetu in 
doma prilagoditi večino stare zakonodaje, ki se smiselno še 
uporablja. Hkrati mora glede na ostrejše varnostne predpise v 
letalstvu v Evropi zagotoviti ustrezno usposobljeno osebje, ki bo 
sposobno izvajati zahtevan varnostno - tehnični pa tudi ekonomski 
nadzor nad izvajalci dejavnosti v letalstvu in ustrezno ukrepati. 
Spreminjanje predpisov s področja letalstva je povezano z vrsto 
drugih dejavnikov, kot so: veliko ostrejši varnostni predpisi, širitev 
mreže manjših letališč, vedno večje število manjših letalskih družb 
ter privatnih lastnikov letal in helikopterjev in nenazadnje tudi 
vedno ostrejše okoljevarstvene omejitve. 

2.8. Letalski varnostni pogoji, ki so določeni v letalskih standardih, 
priporočilih in usmeritvah ICAO (zlasti Priloga št. 17 k Čikaški 
konvenciji) in usmeritvah ECAC-a (ECAC Doc št. 30) narekujejo 
sprejem ustreznih varnostnih programov za področje letalstva. 
To pa zahteva zakonsko opredelitev in določitev potrebnih 
pooblastil in nalog. 

2.9. Zahteve po boljši povezavi med nadzornimi funkcijami, ki jih 
mora država zagotoviti v letalstvu, tako z vidika ugotavljanja 
izpolnjevanja pogojev in ustreznosti za opravljanje dejavnosti v 
letalstvu, kot tudi glede inšpekcijskega varnostnega nadzorstva 
in preverjanja izpolnjevanja predpisanih zahtev v vsakdanji praksi, 
možnosti zagotovitve hitrejšega in učinkovitejšega odkrivanja 
nepravilnosti in takojšnjega ukrepanja ter boljša povezanost med 
obema funkcijama nadzorstva v letalstvu, kar je običajna praksa 
tudi v svetu, pa tudi poenotenje prakse ukrepanja, možnost 
zagotovitve boljše povezanosti z dognanji in hitrim razvojem 
letalstva na splošno, lažje izvajanje potrebnih permanentnih 
usposabljanj letalskih inšpektorjev, skupaj z ostalim strokovnim 
osebjem Uprave RS za civilno letalstvo in s tem pocenitev teh 
usposabljanj, hitrejši dostop do listin in podatkov sedaj dveh 
organizacijsko ločenih organov v sestavi Ministrstva za promet 
in zveze, vse to je le nekaj razlogov za predlagano spremembo 
statusne organiziranosti letalske inšpekcije in njen prehod iz 
Prometnega inšpektorata Republike Slovenije v Upravo Republike 
Slovenije za civilno letalstvo. 
Vsega navedenega sedanja organizacijska in prostorska ločenost 
obeh organov ne zagotavlja. 
Vse to je v pogojih poostrenih varnostno-tehničnih zahtev v EU 
nujno potrebno upoštevati in zagotoviti kar najbolje organizirano 
nadzorno funkcijo v okviru izvajanja stalnega preverjanja 
izpolnjevanja predpisanih pogojev za letalske prevoznike in druge 
izvajalce dejavnosti v letalstvu, pa tudi za letalsko in drugo 
strokovno osebje in stalno obnavljanje veljavnosti licenc, pooblastil, 
dovoljenj in spričeval. 

Navedeni prehod zahteva zakonsko spremembo glede 
predlaganega prehoda letalske inšpekcije iz dosedanjega 
Prometnega inšpektorata Republike Slovenije v Upravo RS za 
civilno letalstvo. Predlagana sprememba zahteva tudi spremembo 
13. člena Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev. 

2.10. Zakonsko ureditev zahteva tudi določitev novih obveznosti 
v zvezi s plačili za potrebna dejanja in stroškov, povezanih z 
upravnimi dejanji pristojnih organov, torej zaračunavanje stroškov 
za licence, pooblastila, dovoljenja za usposabljanje, priznanje tuje 
listine, v zvezi s preverjanjem usposobljenosti in opravljanjem 
izpitov po določbah predlaganega zakona, pa tudi za registracijo, 
potrdilo o vpisu, spričevalo, certifikat, dovoljenje, priznanje tuje 
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listine, odobritev listin, preglede in druga dejanja, ki jih na zahtevo 
stranke, v okviru svoje pristojnosti izvaja Uprava oziroma 
pooblaščena oseba, v skladu z določbami zakona. Dosedanja 
ureditev omogoča v tej zvezi zaračunavanje izredno nizkih 
upravnih taks in pristojbin v zelo omejenem obsegu, ki ga je nujno 
potrebno razširiti in prilagoditi rešitvam, ki so običajne tako v 
evropskih državah, kot tudi v svetu. Predlagana ureditev sledi 
ureditvam drugih držav, ki na področju letalstva posebej določajo 
plačilo tako pristojbin kot tudi stroškov za številne listine in potrebna 
dejanja, ki jih v okviru svojih pristojnosti opravljajo organi letalskih 
oblasti. 

2.11. Predlagatelj ocenjuje, da navedeno stanje narekuje sprejem 
zakona, ki jasno ureja pristojnosti posameznih izvajalcev aktivnosti 
v letalstvu in določa pooblastila za ukrepanje in omejitve ter hkrati 
omogoča urejanje vseh razmerij na tem področju, daje podlago 
za sprejem potrebnih podzakonskih predpisov in harmonizacijo 
slovenskih letalskih predpisov s smernicami in uredbami EU in s 
tem olajša sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, kar vse 
hkrati prispeva k vključevanju Republike Slovenije v evropske in 
svetovne prometne in gospodarske tokove. 

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Predlagani zakon o letalstvu temelji na načelih in opredelitvah, 
podanih v nadaljevanju in sicer: 

• suverenost Republike Slovenije v zračnem prostoru nad njenim 
ozemljem, 

• spoštovanje splošno veljavnih načel mednarodnega prava in 
mednarodnih pogodb, 

• varnost zračnega prometa, 
• prosta uporaba zračnega prostora za vse uporabnike, 
• zakonitost, 
• upoštevanje letalskih standardov in priporočil ICAO, standardov 

in usmeritev EUROCONTROL, usmeritev ECAC, skupnih 
letalskih predpisov JAA in harmonizacije z normami Evropske 
Unije ter možnost takojšnje uvedbe tehničnih, tehnološko 
varnostnih predpisov, ki že veljajo v drugih evropskih državah, 

• upoštevanje trendov liberalizacije v letalskem prometu, 
• zaščita okolja, 
• preglednost in jasnost zakona. 

Suverenost RS v zračnem prostoru nad RS 
To načelo temelji na ustavnih določbah opredelitve Republike 
Slovenije kot suverene države državljank in državljanov na 
ozemlju Republike Slovenije (RS). Suverenost v zračnem prostoru 
se izraža z uveljavljanjem slovenske zakonodaje za vse 
udeležence v zračnem prometu v RS in v določenih pristojnostih 
organov RS na področju letalstva v RS. To načelo se izraža tudi 
v določbi, da je RS suverena v svojem zračnem prostoru ter da 
v tem prostoru organizira in izvaja naloge navigacijskih služb 
zračnega prometa, ki zajemajo tudi naloge kontrole letenja (ATCS). 
Tudi Čikaška konvencija določa načelo suverenosti držav 
pogodbenic konvencije kot eno od temeljnih načel, saj ga ureja že 
v 1. členu. 

Spoštovanje splošno veljavnih načel mednarodnega prava in 
mednarodnih pogodb 
Zakon ureja vprašanja povezana z implementacijo pravil ICAO, 
EUROCONTROL, ECAC in JAA. Spoštovanje mednarodnih 
obveznosti je v skladu z določbami 8. člena Ustave RS zagotovljeno 
s tem, da so določbe predlaganega zakona v skladu s splošno 
veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi 
pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. 

Varnost zračnega prometa 
Vse določbe zakona temeljijo na načelu varnosti, saj je v zračnem 

prometu zagotovitev varnosti nedvomno najpomembnejša. Ne 
glede na ostale kriterije, kot so ekonomičnost postopkov, varovanje 
državnih interesov, smotrnost organizacije upravnih organov, 
predlagatelj postavlja zagotavljanje varnosti kot element, ki ima 
največjo težo predlaganih zakonskih določb. 

Prosta uporaba zračnega prostora za vse uporabnike 
V skladu z določbami Čikaške konvencije dopušča RS vsem 
uporabnikom, prosto uporabo zračnega prostora, pod pogojem, 
da uporabljajo slovenski zračni prostor v skladu z zakonom in 
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, vse ob upoštevanju 
mednarodnih pogodb, ki na področju letalstva zavezujejo 
Republiko Slovenijo. 

Načelo zakonitosti 
Načelo zakonitosti je uveljavljeno z uskladitvijo zakonskih določb 
z Ustavo RS in drugimi zakoni. Zakon uveljavlja ustavno določbo, 
da se pravice in obveznosti državljanov ter drugih oseb določajo 
samo z zakonom (87. člen Ustave RS). 

Upoštevanje letalskih standardov in priporočil ICAO. standardov 
in usmeritev EUROCONTROL. usmeritev ECAC. skupnih 
letalskih predpisov JAA in harmonizacija z normami Evropske 
Uniie ter možnosti t^koišnie uvedbe tehničnih, tehnološko 
varnostnih predpisov, ki že veliaio v drugih evropskih državah 
Predlagani zakon izhaja iz regulative navedenih mednarodnih 
organizacij ter ureja vse tiste vsebinske sklope, ki jih v skladu z 
odločitvijo Evropske unije o harmonizaciji prava evropskih držav 
mednarodne organizacije priporočajo kot sestavni del sodobne 
zakonodaje. 

Evropske države ter ZDA so implementirale veliko dodatnih 
tehničnih, tehnološko prometnih ter varnostnih predpisov, ki 
odločilno prispevajo k večji varnosti letenja na splošno. Hkrati 
obstaja tudi niz predpisov, ki jih izdajajo Združeni letalski organi 
(JAA) in je njihova čimprejšnja neposredna implementacija po 
mnenju predlagatelja edina rešitev tudi za naše razmere. 
Dejstva, da bodo države, ki teh predpisov ne bodo upoštevale, 
izvzete iz nadaljnjega razvoja letalstva, pri tem ni potrebno posebej 
poudarjati. > 

Upoštevanje trendov liberalizacije v letalskem prometu 
Značilnost letalskega prometa v Evropski uniji je postopno večanje 
liberalizacije, ki zmanjšuje vlogo "nacionalnih prevoznikov". 
Področja, ki jih tradicionalno urejejo bilateralni sporazumi, so v 
vse večji meri prepuščena svobodni komercialni odločitvi 
prevoznikov, brez vmešavanja države (kot na primer glede 
vprašanj kapacitet, cen letalskih vozovnic). 

Zaščita okolia 
Letalski promet je predvsem zaradi hrupa sorazmerno velik 
onesnaževalec okolja. Zaščita okolja je danes zelo aktualno 
vprašanje tudi v letalstvu. Omejuje se letenje hrupnejših 
zrakoplovov; omejitve vezane na letalski promet so na bolj 
prometnih letališčih v Evropi že običajna praksa. Navedeno je 
povezano tudi s priporočili za omejevanje prevelikega bližanja 
naselij letališčem, kolikor je to še mogoče. Predlagani zakon o 
letalstvu predvideva postopno izključitev iz prometa za 
zrakoplove, ki proizvajajo hrup iznad dopustne meje. /Pravila ICAO, 
ECAC, EU/. 

Preglednost in jasnost zakona 
Zakonske določbe so reducirane na obseg, kot ga priporoča 
model ICAO za pripravo letalskega zakona za države članice te 
organizacije, pa tudi primerljivi zakoni evropskih držav. To načelo 
se izraža v jasnosti zakonskih opredelitev ter v celovitosti urejanja 
tega področja. 
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4. PRIMERJALNO PRAVNI PREGLED UREDITEV PO 
MODELU ICAO IN Z UREDITVAMI V NEKATERIH 
DRUGIH DRŽAVAH 

ICAO MODEL 

ICAO model ureditve zakona o letalstvu vsebuje naslednja 
poglavja: 

1. del Splošne določbe 
2. del Civilno letalstvo 

1.pogl. Splošno 
2. pogl. Registracija in označevanje zrakoplova 
3. pogl. Plovnost zrakoplovov in njihova kakovost 

glede varstva okolja 
4. pogl. Oskrba zrakoplovov s posadko 
5. pogl. Vodja zrakoplova in dolžnosti na krovu 
6. pogl. Letališča, zračne poti in zemeljske storitve 
7. pogl. Letalske storitve 
8. pogl. Drugi predpisi za letalski promet 
9. pogl. Zračni prevoz 
10. pogl. Odgovornost za škodo, ki jo povzroči 

letalstvo 
11. pogl. Letalske nesreče 
12. pogl. Pooblastila in pritožbe 
13. pogl. Kazni 

3. del Vojaško letalstvo in drugo letalstvo v državne namene 

ZR NEMČIJA 

Zračni promet in problematiko letališč ureja v ZR Nemčiji Zakon o 
zračnem prometu, z dne 14. januarja 1981, kot je bil zadnjič 
spremenjen s 4. členom zakona z dne 23. decembra 1993. 
Zakon vsebuje naslednja poglavja: 

1. Zračni promet 
1.1. Zračna plovila in osebje zračnih plovil 
1.2. Letališča 
1.3. Letalska podjetja in letalske prireditve 
1.4. Prometni predpisi 
1.5. Koordinacija redov letenja in zaščita zračnega prometa 
1.6. Razlastitev 
1.7. Skupni predpisi 

2. Civilna odgovornost 
2.1. Civilna odgovornost za osebe in stvari, ki se ne preva- 

žajo v zračnem plovilu 
2.2. Civilna odgovornost iz prevozne pogodbe 
2.3. Civilna odgovornost za vojaška zračna plovila 
2.4. Skupni predpisi za civilno odgovornost 

3. Kazenskopravni predpisi in predpisi o denarni kazni 

ZR Nemčija nima posebnega zakona o letaliških dejavnostih. 
Zakon kljub izjemni kratkosti (obsega le 63 členov) ureja celovito 
pristojnosti državnih organov, pravila zračnega prometa, delovanje 
letališč, varnost zračnega prometa in temelje obligacijskih razmerij. 

ŠVICA 

V Švici ureja zadevno področje Zvezni zakon o zračni plovbi, z 
dne 21. decembra 1948, spremenjen dne 18. junija 1993. 
Predvidene so tudi obsežnejše spremembe za področje letališč. 

Zakon je razdeljen v štiri dele z več poglavji in podpoglavji in 
sicer: 

1 • del Temelji zračnega prometa 
1. Zračni prostor in zemeljska površina 

1. Suverenost nad zračnim prostorom in njeni vplivi 
2. Uporaba zračnega prostora in varnostni ukrepi 
3. Infrastruktura 

2. Zrakoplovi in zrakoplovno osebje 
1. Zrakoplovi 
2. Zrakoplovno osebje 

2. del Pravni odnosi, ki izvirajo iz letalstva 
1. Civilna odgovornost proti tretjim osebam 
2. Pravo zračnega prevoza 
3. Skupne določbe o civilni odgovornosti 
4. Začasni zaseg zrakoplovov 
5. Kazenske določbe 

1. Prekrški 
2. Področje uporabe in kazenski pregon 

3. del Razvoj letalstva 
4. del Veljavnost in končne določbe 

FINSKA 

Na finskem je področje letalstva urejeno z zakonom o civilnem 
letalstvu (marec 1995) in vsebuje naslednja poglavja: 

1. Splošne določbe 
2. Registracija, nacionalnost in označevanje zrakoplovov 
3. Plovnost 
4. Licence in zahteve glede pooblastil 
5. Vodja zrakoplova in posadka ter oskrba na krovu zrakoplova 
6. Letališča in sredstva na zemlji 
7. Navigacijske službe zračnega prometa 
8. Komercialno letalstvo in dovoljenja za določene primere 
9. Odgovornost za škodo in zavarovanje 
10. Letalske nesreče in incidenti 
11. Posebne določbe 
12. Kazenske določbe 
13. Pritožbe 
14. Posebne določbe in uveljavitev 

Skupne značilnosti navedenih ureditev 

Vse navedene ureditve celovito urejajo področje letalstva in nimajo 
posebnih zakonov o letališčih, niti posebnih zakonov o letalskih 
obligacijah. Poudarek urejanja je na podzakonskih aktih. 

Iz primerjanih ureditev vsekakor sledi zaključek, da je 
potrebno zasledovati cilj krčenja števila zakonskih norm, 
seveda ne na škodo načela zakonitosti. 

Dalje ugotavljamo, da primerjane zakonodaje ne posegajo v 
iniciativo fizičnih in pravnih oseb glede gospodarskih aktivnosti 
na področju zračnega prometa, pač pa zagotavljajo enake pogoje, 
svobodno konkurenco, omogočajo delovanje trga, na drugi strani 
pa z določitvijo upravnih pristojnosti zagotavljajo varnost in javnost 
zračnega prometa. 

Menimo, da primerjane zakonodaje podobno urejajo delovanje 
letališč v sistemskih zakonih o letalstvu. Problematika letališč je 
urejena z upravno pravnega vidika, tako da so določene 
pristojnosti države v zvezi z izvajanjem letaliških storitev. 

Temeljni pojmi zračnega prometa, kot so: letališče, javno letališče, 
zrakoplov, osebje v letalstvu, uporaba zračnega prostora in 
podobno, so v vseh zakonih smiselno opredeljeni enako. 

Osnovna značilnost vseh ureditev je, da glede tehničnih pravil in 
standardov ter glede pogojev, ki jih mora izpolnjevati zrakoplov, 
osebje, letališče, navigacijske službe zračnega prometa in druge 
službe v letalstvu, za opravljanje varnega letenja, nimajo 
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podrobnejših norm, temveč vključujejo mednarodno sprejeta 
pravila, standarde in priporočila ter usmeritve, ki jih sprejemajo 
ICAO, EUROCONTROL, ECAC in JAA, oziroma vključujejo 
določbe mednarodnih pogodb. Ta značilnost nedvomno izhaja iz 
specifike letalstva, ki v mednarodnem okviru terja kar najvišjo 
stopnjo unificiranosti. 

Kljub dejstvu, da je tudi SFRJ sprejela najpomembnejše 
mednarodne konvencije in s tem tudi letalske standarde in 
priporočila, pa je njena zakonodaja mnogo obsežnejša od 
primerjanih zakonov in tudi od priporočenega modela ICAO za 
pripravo zakona o letalstvu. Jugoslovanska zakonodaja je bila 
specifična tudi glede na institut družbene lastnine. 

Glede obligacijskih razmerij v zračnem prevozu imajo primerjani 
zakoni zelo skope določbe ter so pogodbe o prevozu potnikov in 
tovora, odgovornost prevoznika, najemna razmerja v zvezi z 
zrakoplovi, zavarovalna razmerja, bremena na zrakoplovih in 
drugo, urejena v splošnih zakonih, ki urejajo obligacijska in 
lastninska razmerja v teh državah. Obravnavani zakoni vsebujejo 
le določbe o odškodninski odgovornosti za škodo, ki jo povzročijo 
zrakoplovi med letom ter obveznosti obveznega zavarovanja v 
zračnem prometu. Prevzeta bivša zvezna ureditev obligacijska 
razmerja ureja v Zakonu o obligacijskih in temeljnih materialno- 
pravnih razmerjih v zračni plovbi, Zakon o zračni plovbi pa ne 
vsebuje določb obligacijsko pravne narave. 

Po primerjavi strukture in vsebine prevzete ureditve po Zakonu o 
zračni plovbi, razen glede že zgoraj navedenih razlik, ocenjujemo, 
da je prevzeta ureditev sicer sledila urejenosti tega področja v 
drugih evropskih državah, vendar potrebne spremembe niso bile 
tekoče implementirane v veljavno ureditev. 
Kljub temu pa zaradi velikih sprememb po osamosvojitvi Republike 
Slovenije po mnenju predlagatelja ne bi bilo smotrno še naprej 
slediti principom prevzete ureditve, kar nedvomno utemeljujejo 
tudi vsi prej navedeni razlogi za izdajo zakona. 

Predlagani zakon o letalstvu urejanje posebnosti obligacijskih 
razmerij zaenkrat še naprej prepušča posebnemu zakonu, kar je 
pogojeno tudi z obsegom potrebnih sprememb in glede na pripravo 
novega zakona o obligacijskih razmerjih. 

5. HARMONIZACIJA S PREDPISI EVROPSKE UNIJE 

Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni 
strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, 
ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani (Uradni list RS, 
št. 44/97 - v nadaljevanju: "asociacijski sporazum"), v 4. odstavku 
55. člena določa, da bosta pogodbenici na področju zračnega 
prometa sklenili poseben sporazum, v katerem bosta določili 
pogoje vzajemnega pristopa na trg in zagotovili usklajen razvoj in 
postopno liberalizacijo zračnega prevoza. 

Slovenija med prehodnim obdobjem postopoma prilagaja svojo 
zakonodajo, vključno z upravnimi, tehničnimi in drugimi predpisi 
zakonodaji Skupnosti, če to koristi liberalizaciji in medsebojnemu 
dostopu na trg (prim. 6. odst. 55. člena asociacijskega sporazuma). 

Podobna določila vsebujejo vsi sporazumi EU s pridruženimi 
državami. Zato je pričakovati, da bo sklenjen en sam multilateralni 
sporazum, ki bo enotni letalski trg razširil na pridružene članice. 
Ker pa so razmere na področju letalstva v posameznih državah 
različne in ker so se pridružene države sposobne različno hitro 
prilagajati zahtevam liberalizacije ter harmonizacije letalskih 
(predvsem letalsko-tehničnih) predpisov, bo z vsako državo 
sklenjena posebna priloga, v kateri bo določena postopnost 
prilagoditve glede na njene specifike. Tak pristop je razumljiv, saj 
je značilnost liberalizacije zračnega prometa znotraj Evropske 
unije njena postopnost. Potekala je namreč v treh fazah (1987, 
1990 in 1993) na podlagi tako imenovanih treh paketov 
regulatornih predpisov.' 

Zadnji paket, ki je pričel veljati 1.1.1993 (z izjemo nekaterih določil 
regulative o dostopu na trg, ki so stopili v veljavo šele 1.4.1997), 
vsebuje Uredbo EU št. 2407/92 o licenciranju prevoznikov, Uredbo 
EU št. 2408/92 o dostopu letalskih prevoznikov Unije na proge v 
notranjem evropskem trgu in Uredbo EU št. 2409/92 o cenah 
vozovnic in tarifah v letalskem prometu. S tem je bil oblikovan 
enotni evropski letalski trg, ki temelji na svobodi zagotavljanja 
zračnega prometa in popolni komercialni svobodi prevoznikov. 
Določila bilateralnih sporazumov o zračnem prometu med 
članicami EU prenehajo veljati. 

Določila pričujočega predloga zakona ne posegajo na področje 
liberalizacije zračnega prometa, ki bo po povedanem vsebina 
posebnega sporazuma med Republiko Slovenijo in EU na podlagi 
4. odstavka 55. člena asociacijskega sporazuma. Le tako se 
namreč lahko zagotovi potrebno postopnost liberalizacije. Poleg 
tega bi morebitna liberalizacija v tem trenutku pomenila 
enostransko dejanje Republike Slovenije, ne da bi bil enak položaj 
zagotovljen slovenskim letalskim prevoznikom na evropskem 
trgu. 

Pač pa določila zakona v ničemer ne preprečujejo harmonizacije 
predpisov na področju letalstva. V tem primeru gre za enostransko 
obveznost Republike Slovenije, da v prehodnem obdobju prilagodi 
svoje predpise. 

Tako zakon omogoča sprejem podzakonskega predpisa, ki bo 
omogočil izvedbo predpisov Evropske unije o omejevanju hrupa 
letal in postopno izločanje letal, ki ne ustrezajo predpisanim 
standardom (Smernice EU št. 80/51, št. 83/206, št. 89/629 in št. 
92/14). 

Zakon nadalje vsebuje določbo, ki omogoča sprejem podzakon- 
skega akta, s katerim se določi postopke in načine dodeljevanja 
tako imenovanih, "slotov" na letališčih. Problem slotov trenutno v 
Sloveniji ni pereč, saj dejanski zračni promet tudi na najbolj 
obremenjenem mednarodnem letališču trenutno ne dosega 
njegovih zmogljivosti. Ker pa so v nasprotnem primeru sloti lahko 
velika ovira liberalizaciji (omejitev dostopa na trg), je potrebno 
sprejeti načela za njihovo nediskriminatorno dodeljevanje. V 
podzakonskem aktu bo treba slediti Regulativi št. 95/93 o skupnih 
pravilih za dodeljevanje slotov na letališčih Skupnosti. 
Zakon upošteva temeljna načela Smernice št. 94/95/EC o določitvi 
osnovnih načel za preiskovanje nesreč in incidentov v civilnem 
letalstvu. Podrobnejša ureditev je prepuščena podzakonskemu 
aktu. 

1 Omeniti je potrebno, da doslej nobena država članica EU oz. enotnega 
letalskega trga (poleg članic še Norveška in Islandija) ni neposredno uvedla 
končnega - tretjega paketa liberalizacije. 
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Predvidena je rešitev za uveljavitev skupnih letalskih predpisov 
(Joint Aviation Requirements - JAR), ki jih ureja Uredba EU št. 
3922/91 o harmonizaciji tehničnih zahtev in administrativnih 
postopkih na področju civilnega letalstva. V kolikor gre za tehnične 
standarde, je predvidena njihova neposredna uveljavitev v skladu 
s predpisom, ki ga izda pristojni minister. Področje licenciranja 
osebja bo tako lahko v celoti prilagojeno ureditvi EU na 
podzakonskem nivoju. 

Zakon ne upošteva predpisov Evropske unije, ki posegajo v 
obligacijska razmerja v zračnem prometu. Po veljavni ureditvi je 
ta materija urejena v Zakonu o obligacijskih in temeljnih 
materialnopravnih razmerjih v zračni plovbi. Tako bo treba vsebino 
Uredbe EU št. 295/91 o določitvi skupnih pravil za odškodnino v 
rednem zračnem prometu v primeru nemožnosti vkrcanja (gre 
za primere tako imenovanega "overbookinga") upoštevati pri 
reviziji navedenega zakona. 

Prav tako zakon ne upošteva določil nekaterih predpisov EU, ki 
urejajo področje varstva potrošnikov. Kljub temu, da tako 
imenovana "Bela knjiga" med predpisi na področju zračnega 
prometa našteva tudi Smernico EU št. 90/314/EEC o agencijskih 
potovanjih, počitnicah in izletih in Smernico EU št. 93/13/EEC o 
nepoštenih pogojih v pogodbah s potrošniki, ju predlog zakona 
ne upošteva. Ugotoviti je potrebno, da navedeni smernici ne 
vsebujeta določil, ki bi neposredno zadevala letalstvo, zato bo 
potrebno njuna načela upoštevati predvsem pri pripravi 
Obligacijskega zakonika oziroma Zakona o varstvu potrošnikov. 

6. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLAGANIH 
REŠITEV 

Izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa na podjetniških 
osnovah bo razbremenilo proračun Republike Slovenije (RS) za 
materialne stroške vodenja zračnega prometa, tekočega 
vzdrževanja in delno investicijskega vzdrževanja, šolanje 
strokovnega osebja navigacijskih služb zračnega prometa ter 
plač, prispevkov, prispevkov delodajalca in drugih prejemkov. V 
prehodnem obdobju bo proračun predvidoma obremenjen le z 
investicijskimi stroški in delno s stroški investicijskega 
vzdrževanja. Kljub zmanjšanemu obsegu zračnega prometa zaradi 
zaprtih zračnih poti med ZRJ (Srbijo in Črno goro) in Hrvaško, bo 
glede na predpisani sistem in metodologijo, Uprava RS za civilno 
letalstvo (zdaj: Uprava RS za zračno plovbo) s prihodki od 
opravljenih storitev pokrila nad 80 % odhodkov, ki direktno izhajajo 
iz naslova dejavnosti. 

Stroške, ki bodo nastali v zvezi z izvajanjem določb tega zakona 
je možno povrniti s plačili za opravljene storitve in predpisanimi 
prispevki. Predlagane rešitve pa bodo imele mnogo večji vpliv na 
oblikovanje cen storitev, ki jih koristijo in plačajo uporabniki storitev: 
potniki v zračnem prevozu, letalski prevozniki,, pošiljatelji 
letalskega tovora ter ostali koristniki storitev, ki se izvajajo na 
letališčih. 

Stroški zmanjšanja posledic hrupa in emisij motorjev zrakoplovov 
na letališčih, bodo bremenili lastnike oziroma uporabnike 
zrakoplovov. S tem bo brez proračunske porabe, izboljšana 
kvaliteta okolja letališč. 

Finančni tokovi iz naslova preletnih pristojbin so bili vse do 1996. 
leta pogojevani z vojno v Bosni in Hercegovini (BiH) oziroma 
zaprtostjo zračnega prostora iznad nje. V tem obdobju so bili 
prihodki iz naslova pristojbin zelo omejeni, ker so bili prometni 
tokovi prisilno usmerjeni preko severnih in južnih sosed. V 

letošnjem letu Republika Slovenija beleži relativno velik porast 
prometa (cca 40%) v primerjavi z letom 1996, zaradi delnega 
odprtega zračnega prostora BiH. Prav tako pričakujemo nadaljnjo 
rast, ki je še vedno v funkciji popolnega odprtja zračnega prostora 
BiH. 

Analiza prihodkov in odhodkov 

V letu 1996 je po podatkih EUROCONTROL-a fakturirana 
realizacija 3.332.763,00 ECU (cca 564.903.000,00 SIT). Plačana 
realizacija je 2.234.632,00 ECU (cca 378.770.134,00 SIT). 
Velika razlika zaradi neplačevanja storitev s strani SFOR-ja. 

Prihodki 1997 

V letu 1997 je do 31.08. fakturirana realizacija 2.772.653,00 ECU 
(cca 494.918.619,00 SIT). 
Plačana realizacija za omenjeno obdobje je 2.265.155,00 ECU 
(cca 404.330.278,00 SIT). 
Do konca leta upravičeno lahko pričakujemo še prihodek v višini 
cca 1.400.000,00 ECU, kar bi skupaj v letu 1997 znašalo cca 
742.319.000,00 SIT. 

Odhodki 1997 

- Plače delavcev cca 450.000.000,00 SIT 
- Vsi materialni stroški cca 439.000.000,00 SIT 
Skupaj 889.000.000,00 SIT 

Predvideni prihodki 1998 
» 

Pričakovana rast fizičnega obsega zračnega prometa in 
posledično pristojbin v letu 1997 je približno 40% v primerjavi z 
letom 1996. 
Če predvidimo enak trend porasta fizičnega obsega zračnega 
prometa v letu 1998, lahko pričakujemo prihodek cca 
1.100.000.000,00 SIT iz naslova preletnih pristojbin. V primeru 
vrnitve fizičnega obsega zračnega prometa v naš zračni prostor 
kot je bil pred letom 1990, pa bi to pomenilo še dodatno povečanje 
prihodka iz naslova preletnih pristojbin, vendar samo do višine 
dejanskih stroškov, do katerih povrnitve smo upravičeni, ker 
mednarodno uveljavljen mehanizem oblikovanja preletnih pristojbin 
tega ne dovoljuje. Z drugimi besedami, oblikovanje višine preletnih 
pristojbin bazira na dejanskih stroških in delno na predvidenih in 
opravičenih stroških investicij v tehnično - tehnološke in človeške 
vire. 

Predvideni odhodki 1998 

- Plače delavcev cca 590.000.000.00 SIT 
- Vsi materialni stroški cca  733.000.000,00 SIT 
Skupaj 1.323.000.000,00 SIT 

Če upoštevamo predvideno realizacijo za leto 1998 iz naslova 
preletnih pristojbin in minimalne stroške za leto 1998, lahko 
ugotovimo, da bi bodoča organizacija, ki bo zagotavljala izvajanje 
navigacijskih služb zračnega prometa, lahko zagotovila dovolj 
prihodkov iz naslova storitev za kritje vseh, oziroma večjega 
dela materialnih stroškov in plač za delavce v letu 1998. 
Predvidevamo, da bi organizacija v letu 1999 poslovala s pozitivno 
ničlo, po letu 2000 pa bi bila sposobna pokrivati tudi del 
investicijskega vzdrževanja. Ta predvidevanja so odvisna 
predvsem od nadaljnjega sproščanja prometa preko ozemlja BiH. 
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PRILOGA 

Pregled ureditve na področju letalstva 

V Republiki Sloveniji se uporabljajo naslednji prevzeti zakoni: 

• Zakon o zračni plovbi (Ur.l. SFRJ, št. 45/86 29/90) dopolnjen 
v letu 1993, 

• Zakon o obligacijskih in temeljnih materialnopravnih razmerjih v 
zračni plovbi (Ur.l. SFRJ, št. 22/77, 12/85). 

• Zakon o izkoriščanju javnih letališč (prečiščeno besedilo Ur.l. 
SFRJ 12/64 - posamezne določbe). 

Zakon o zračni plovbi - ureja 
1. del Temeljne določbe, ki vsebuje predvsem definicije in 

opredelitev vsebine zakona. 
2. del Zračna plovba obsega: 

- splošne določbe, 
- zračni promet in druge dejavnosti v zračni plovbi, 
- letališče in vzletišče, 
- registracija, državna pripadnost in identifikacija letal. 

3. del Varnost zračne plovbe vsebuje: 
- pogoje za varno uporabo letala, motorja, propelerja, 
padala, opreme letala in letališča 
- pogoje, ki jih mora izpolnjevati letalsko in drugo 
strokovno osebje, 
- kontrolo letenja, ogrožanje varnosti letal, iskanje in 
reševanje letal in letalske nesreče, 
- inšpekcijo varnosti zračne plovbe, 
- prehodne in končne določbe. 

4. del Pooblastila 
5. del Kazenske določbe 
6. del Prehodne in končne določbe 

Zakon o obligacijskih in temeljnih materialnopravnih 
razmerjih v zračni plovbi vsebuje: 
• splošne določbe, 
- obligacijska razmerja: pogodba o prevozu potnikov, prtljage 

in stvari, pogodba o osebni storitvi z letalom, zakup letala, 
odgovornost za škode, ki jih letalo v letu povzroči na zemlji, 
pogodba o zavarovanju v zračni plovbi, zastaranje terjatev, 

- osnovna materialnopravna razmerja glede zrakoplovov: 
splošne določbe, pravica razpolaganja z letalom, ki je družbena 
lastnina, lastninsko pravna razmerja, pogodbena zastavna 
pravica na letalu, zakonita zastavna pravica na letalu, 

- izvršbo in zavarovanje na letalu, 
- odkazno pravo, 
- pooblastila, prehodne in končne določbe. 

V prehodnih in končnih določbah predlaganega zakona o letalstvu 
so natančno našteti podzakonski predpisi, ki bodo do spremembe 
predpisov v skladu s predlaganim zakonom še ostali v uporabi. 

Pregled mednarodnih konvencij 

KONVENCIJA O MEDNARODNEM CIVILNEM LETALSTVU, 
sklenjena v Čikagu 7. decembra 1944 (glej Akt o notifikaciji 
nasledstva, Ur.l. RS, št. 24/92 in obvestilo Ministrstva za zunanje 
zadeve, Ur.l. RS, št. 35/92). 
Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu je globalni vsebinski 
okvir za pravno ureditev zračnega prometa v posamezni državi 
članici ICAO. S konvencijo je bila ustanovljena tudi univerzalna 
mednarodna vladna organizacija, ki skrbi za razvoj civilnega 
letalstva v svetu. ICAO šteje danes 185državinjenajmnožičnejša 
mednarodna organizacija v okviru Organizacije Združenih 

narodov. Slovenija je postala njena članica 12. junija 1992. 

SPORAZUM O TRANZITU V MEDNARODNEM ZRAČNEM 
PROMETU, podpisan v Čikagu 7. decembra 1944 (glej Akt o 
notifikaciji nasledstva, Ur. RS, št.54/92). 
Sporazum ureja dve od tako imenovanih petih zračnih svoboščin 
in sicer pravico preleta čez ozemlje države pogodbenice in pravico 
pristajanja v nekomercialne namene. 

PROTOKOL O IZVIRNEM TRIJEZIČNEM BESEDILU KONVEN- 
CIJE O MEDNARODNEM CIVILNEM LETALSTVU, podpisan 
24. septembra 1968 v Buenos Airesu (glej Akt o notifikaciji 
nasledstva glede konvencij za katere je depozitar Vlada ZDA, 
Ur.l. RS, št. 24/92). 
Protokol določa izvirne jezike Konvencije o mednarodnem civilnem 
letalstvu. 

PROTOKOL O IZVIRNEM ŠTIRIJEZIČNEM BESEDILU 
KONVENCIJE O MEDNARODNEM CIVILNEM LETALSTVU, 
podpisan v Montrealu 30. septembra 1977 (glej Akt o notifikaciji 
glede konvencij za katere je depozitar Vlada ZDA). 
Protokol določa štiri izvirne jezike Konvencije o mednarodnem 
civilnem letalstvu. 

KONVENCIJA O MEDNARODNEM PRIZNANJU PRAVIC NA 
LETALU, podpisana v Ženevi 19. junija 1948 (glej Zakon o ratifikaciji 
Konvencije, Ur. I. RS/Mednarodne pogodbe št. 3/97). 
Konvencija določa, da države pogodbenice priznajo lastninsko 
pravico na letalu, pravico pridobiti letalo z nakupom skupaj s 
posestjo, pravico imeti v posesti letalo na podlagi zakupnih pogodb 
najmanj šest mesecev in hipoteko, zastavno pravico in vsako 
podobno pravico na letalu, določeno s pogodbo, kot jamstvom za 
plačilo dolga pod določenimi pogoji. 

KONVENCIJA O UNIFIKACIJI NEKATERIH PRAVIL, KI SE 
NANAŠAJO NA MEDNARODNI ZRAČNI PREVOZ (Varšavska 
konvencija), podpisana v Varšavi 12. oktobra 1929 (glej Akt o 
nasledstvu večstranskih mednarodnih pogodb o zračnem 
prometu, katerih članica je bila nekdanja SFRJ, Ur. I. RS/ 
Mednarodne pogodbe št. 5/94) 
Konvencija unificira nekatera pravila, ki se nanašajo na mednarodni 
zračni prevoz. 

PROTOKOL O SPREMEMBI KONVENCIJE O UNIFIKACIJI 
NEKATERIH PRAVIL, KI SE NANAŠAJO NA MEDNARODNI 
ZRAČNI PREVOZ, podpisan v Hagu, 28. septembra 1955 (glej 
Akt o nasledstvu večstranskih mednarodnih pogodb o zračnem 
prometu, katerih članica je bila nekdanja SFRJ, Ur.l. RS/ 
Mednarodne pogodbe št. 5/94). 
Protokol dopolnjuje Varšavsko konvencijo iz leta 1929. 

KONVENCIJA, KI DOPOLNJUJE VARŠAVSKO KONVENCIJO 
O IZENAČEVANJU NEKATERIH PRAVIL V MEDNARODNEM 
ZRAČNEM PREVOZU, KI GA OPRAVLJA NEKDO, KI NI 
POGODBENI PREVOZNIK podpisana v Guadalajari, 18. 
septembra 1961 (glej Akt o notifikaciji nasledstva glede 
mednarodnih večstranskih pogodb o zračnem prometu, Ur.l. RS/ 
Mednarodne pogodbe št. 15/92). 
Konvencija ureja vprašanja, povezana z opravljanjem zračnega 
prevoza, ki ga opravlja nekdo, ki ni pogodbeni prevoznik. 

DODATNI PROTOKOLI ŠT. 1., 2. in 4. O SPREMEMBI 
KONVENCIJE O IZENAČEVANJU NEKATERIH PRAVIL, KI SE 
NANAŠAJO NA MEDNARODNI ZRAČNI PREVOZ, podpisani v 
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Montrealu 25. septembra 1957 (glej Akt o notifikaciji nasledstva 
glede mednarodnih večstranskih pogodb o zračnem prometu, 
Ur.l. RS/Mednarodne pogodbe št. 15/92). 
Dodatni protokol št. 1 spreminja 22. člen Varšavske konvencije v 
smislu povečanja limitirane vsote, ki jo je dolžan plačati prevoznik 
potniku v primeru povzročene škode. 
Tudi Protokol št. 2 spreminja 22. člen Varšavske konvencije s 
tem, da zvišuje odškodnino, ki jo mora prevoznik plačati potniku. 
Protokol št. 4 pa določa več sprememb Varšavske konvencije, ki 
je bila dopolnjena v Hagu leta 1955. Spreminjajo se členi 2., 5. do 
16., 18., 20., 21., 22., 24., 25., 25A., 30., 33. in 34. 

KONVENCIJA O KAZNIVIH DEJANJIH IN NEKATERIH DRUGIH 
DEJANJIH, STORJENIH NA KROVU LETALA, podpisana v 
Tokiju, 14. septembra 1963 (glej Akt o notifikaciji nasledstva 
glede mednarodnih večstranskih pogodb o zračnem prometu, 
Ur.l. RS/Mednarodne pogodbe št. 15/92). 
Konvencija inkriminira dejanja, ki bi lahko ali ki ogrožajo varnost 
letala, oseb ali lastnine oziroma ogrožajo red in disciplino na letalu. 

KONVENCIJA O ZATIRANJU NEZAKONITE UGRABITVE 
ZRAKOPLOVA podpisana v Hagu 16. decembra 1970 (glej 
Notifikacijo o nasledstvu, Ur. I. RS/Mednarodne pogodbe št. 9/92) 
Konvencija inkriminira ugrabitev zrakoplova kot dejanja, ki ogroža 
varnost ljudi in lastnine, resno škoduje letalskim storitvam in 
spodkopava zaupanje sveta v varnost civilnega letalstva. 

KONVENCIJA O ZATIRANJU NEZAKONITIH AKTOV ZOPER 
VARNOST CIVILNEGA LETALSTVA, podpisana v Montrealu 23. 
septembra 1971 (glej Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij, 
za katere je depozitar vlada ZDA, Ur.l. RS, št. 24/92). 
Konvencija določa dejanja, ki lahko ogrozijo varnost civilnega 
letalstva na krovu letala, med poletom, na letališču, na napravah, 
ki služijo vodenju letal, ali sporoča podatke za katere ve, da so 
napačni in s tem ogrozi varnost letala v letu. 

PROTOKOL O ZATIRANJU NEZAKONITIH NASILNIH DEJANJ 
NA LETALIŠČIH ZA MEDNARODNO CIVILNO ZRAKOPLOV- 
STVO, S KATERIMI SE DOPOLNI KONVENCIJA O ZATIRANJU 
NEZAKONITIH DEJANJ ZOPER VARNOST CIVILNEGA 
ZRAKOPLOVSTVA, podpisana v Montrealu, 24. februarja 1988 
(glej Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij, za katere je 
depozitar vlada ZDA, Ur.l. RS, št. 24/92). 
Protokol dopolnjuje Konvencijo o zatiranju nezakonitih dejanj zoper 
varnost civilnega zrakoplovstva. 

MEDNARODNI SPORAZUM O POSTOPKU ZA DOLOČANJE 
TARIF V REDNEM ZRAČNEM PROMETU ZNOTRAJ EVROPE 
podpisan v Parizu 16. junija 1987 (glej Akt o notifikaciji nasledstva 
Ur.l. RS, št. 54/92). 
Sporazum določa postopek za določanje tarif v rednem zračnem 
prometu znotraj Evrope. 

KONVENCIJA O PRIVILEGIJIH IN IMUNITETAH SPECIALIZI- 
RANIH AGENCIJ, podpisana 21. novembra 1947 v New Yorku 
(glej Akt o notifikaciji nasledstva v Ur.l. RS/Mednarodne pogodbe 
št. 9/92). 
Konvencija ureja status uslužbencev mednarodnih organizacij 
MOD, FAO, UNESCO, IMF, EBRD, WHO, UPU, ITU, WMO, IFAD 
in WIPO. Slovenija še ni ratificirala dodatka lil, ki se nanaša na 
ICAO. 

AKT O USTANOVITVI EVROPSKE KONFERENCE CIVILNEGA 
LETALSTVA, podpisan v Parizu 17. junija 1968 (glej Akt o potrditvi 
nasledstva glede konvencij, statutov in drugih mednarodnih 
sporazumov, ki predstavljajo akt o ustanovitvi mednarodnih 
organizacij, Ur.l. RS/Mednarodne pogodbe, št. 15/92). 
To je konstitutivni akt Evropske organizacije civilnega letalstva- 
ECAC. 

SPORAZUM O REŠEVANJU ASTRONAVTOV, POVRATKU TEH 
IN O VRAČANJU PREDMETOV IZSTRELJENIH V VESOLJE, 
podpisan v VVashingtonu, Londonu in Moskvi, 22. aprila 1968 (glej 
Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij, za katere je depozitar 
vlada ZDA, Ur.l. RS, št. 24/92). 
Sporazum se nanaša na reševanje astronavtov in na vračanje 
predmetov, ki so bili izstreljeni v vesolje. 

KONVENCIJA O MEDNARODNI ODŠKODNINSKI OBVEZNO- 
STI ZA ŠKODO, KI JO POVZROČIJO VESOLJSKA VOZILA, 
podpisana v VVashingtonu, Londonu in Moskvi, 29. marca 1972 
(glej Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij, za katere je 
depozitar vlada ZDA, Ur. I. RS, št. 24/92). 
Konvencija ureja odškodninsko odgovornost države, ki lansira 
vesoljski objekt, ki pri vrnitvi na zemljo povzroči škodo. 

MEDNARODNA KONVENCIJA EUROCONTROL O SODELO- 
VANJU ZA VARNOST ZRAČNE PLOVBE, podpisana 13. 
decembra 1960 v Bruslju ( glej Ur. I. RS/Mednarodne pogodbe št. 
12/95- Ur.l. RS, št. 46/95). 
Konvencija ureja regionalno sodelovanje na področju evropske 
varnosti zračne plovbe ter ustanavlja EUROCONTROL. Slovenija 
je članica EUROCONTROL-a od 1. 10. 1995. 
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PREDLOG ZAKONA O LETALSTVU 6. člen 
(uporaba zakona) 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon določa in ureja pravne odnose, ki izhajajo iz letalstva v 
Republiki Sloveniji, v skladu z interesi prebivalcev Republike 
Slovenije in v skladu s splošno priznanimi načeli mednarodnega 
letalskega prava. 

2. člen 
(suverenost) 

(1) Republika Slovenija ima popolno in izključno suverenost v 
zračnem prostoru nad njenim ozemljem. 
(2) Zračni prostor Republike Slovenije (v nadaljevanju: slovenski 
zračni prostor) obsega zračni prostor nad kopnim, notranjimi 
vodnimi površinami in ozemeljskimi vodami. 

3. člen 
(vključevanje v mednarodne organizacije) 

Republika Slovenija se iz razlogov varnega in tekočega odvijanja 
zračnega prometa vključuje v univerzalne in regionalne 
mednarodne organizacije, ki v regiji ali širše zagotavljajo 
navigacijske službe zračnega prometa in druge dejavnosti v zvezi 
z njim in lahko pooblasti za opravljanje določene dejavnosti drugo 
državo ali mednarodno organizacijo, oziroma sprejme pooblastilo 
za opravljanje določene dejavnosti od druge države ali 
mednarodne organizacije. 

4. člen 
(dolžnosti uporabnikov) 

(1) Uporabniki slovenskega zračnega prostora morajo spoštovati 
ta zakon in predpise, izdane na njegovi podlagi. 
(2) Zunaj ozemlja Republike Slovenije določbe tega zakona in 
predpisi, izdani na njegovi podlagi, veljajo za zrakoplov, registriran 
v Republiki Sloveniji, v obsegu, kadar niso v nasprotju z 
zakonodajo države, v kateri je zrakoplov v tistem trenutku. 

5. člen 
(urejanje civilnega letalstva) 

(1) Ministrstvo, pristojno za promet in zveze, ureja in nadzoruje 
civilno letalstvo, v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na 
njegovi podlagi. 
(2) Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo (v nadaljevanju: 
Uprava) opravlja upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo 
na: licenciranje osebja v letalstvu; zagotavljanje uporabe merskih 
enot, ki se uporabljajo v letalstvu; pogoje za opravljanje letalskih 
storitev in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati letalski prevozniki in 
drugi udeleženci v zračnem prometu; registriranje zrakoplovov in 
vodenje registra zrakoplovov; izdelavo, vzdrževanje in plovnost 
zrakoplovov; zakupe zrakoplovov; letališča in vzletišča; zaščito 
pred hrupom in drugimi emisijami zrakoplovov; varnost in 
varovanje civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega 
vmešavanja; varen transport nevarnih snovi v zračnem prometu; 
navigacijske službe zračnega prometa; pripravo in uvajanje 
letalskih varnostnih standardov in varnostnih tehničnih predpisov; 
usposabljanje za opravljanje nalog z delovnega področja Uprave; 
nadzorstvo in inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov s 
področja letalstva ter druge zadeve v zvezi s civilnim letalstvom. 

(1) Zračni promet se ureja v skladu s pogoji in na način, ki ga 
določajo mednarodne pogodbe, ta zakon in na njihovi podlagi 
izdani predpisi. 
(2) Določbe tega zakona se uporabljajo za domače in tuje 
zrakoplove, za državne zrakoplove pa, kolikor v mednarodni 
pogodbi ali v posebnih predpisih ni določeno drugače. 
(3) Državni zrakoplovi iz prejšnjega odstavka so zrakoplovi, ki 
se uporabljajo v vojaške, policijske in carinske namene, vsi drugi 
so civilni. 
(4) Določbe tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov 
se uporabljajo za vojaška in mešana letališča, kolikor v posebnih 
predpisih ni določeno drugače. 

7. člen 
(pravila letenja) 

(1) Zrakoplovi morajo leteti v slovenskem zračnem prostoru po 
pravilih letenja. 
(2) Pravila letenja predpiše minister, pristojen za promet. 

8. člen 
(zagotavljanje kontrole kvalitete del) 

(1) Kdor Spravlja dejavnosti v letalstvu, mora organizirati in 
zagotavljati kontrolo kvalitete del. 
(2) Med dela iz prejšnjega odstavka štejejo zlasti: uporaba 
zrakoplovov; izdelava, vzdrževanje, in opravljanje sprememb na 
zrakoplovu, njegovih delih in opremi zrakoplova, opravljanje nalog 
navigacijskih služb zračnega prometa; opravljanje javnega 
prevoza in drugih dejavnosti v zračnem prometu; dela v zvezi z 
gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanjem letališč; naloge 
varovanja, reševanja in protipožarne zaščite na letališču ter 
izvajanje teoretičnega ali praktičnega usposabljanja za letalstvo. 

9. člen 
(kršitve zračnega prostora) 

(1) Zrakoplov krši slovenski zračni prostor, če leti v njem brez 
dovoljenja ali v nasprotju s pogoji iz dovoljenja pristojnega organa 
oziroma v nasprotju z določbami tega zakona in na njegovi podlagi 
izdanih predpisov. 
(2) Kršitev zračnega prostora je tudi letenje zrakoplova brez 
pilota in drugih vodenih ali nevodenih letečih objektov brez 
dovoljenja pristojnega organa. 
(3) Zrakoplov, ki krši zračni prostor, služba kontrole letenja opozori 
na kršitev in mu izda navodila. Če zrakoplov ne ravna v skladu z 
navodili, ga pozove k pristanku na določenem letališču. V primeru 
neizpolnitve poziva ministrstvo, pristojno za obrambo, prisili 
zrakoplov k pristanku. 
(4) Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) predpiše 
postopek za izvedbo prisilnega pristanka zrakoplova iz prejšnjega 
odstavka. 

10. člen 
(omejitve in prepoved uporabe zračnega prostora) 

(1) Za zagotovitev varnosti in obrambnih interesov Republike 
Slovenije lahko vlada omeji ali prepove letenje zrakoplovov v 
celotnem slovenskem zračnem prostoru ali nad določenimi 
območji. 
(2) Zaradi zagotovitve javnega reda in miru, varovanja določenih 
oseb in objektov ter zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja 
lahko Uprava omeji ali prepove letenje zrakoplovov v določenih 
območjih. 
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(3) Iz razlogov varstva okolja lahko Uprava na predlog pristojnega 
organa omeji ali prepove letenje zrakoplovov v določenih območjih. 
(4) Velikost in geografski položaj con, kjer je zračni promet 
prepovedan ali omejen, vključno z vrstami omejitev, se objavi v 
Zborniku letalskih informacij Republike Slovenije (v nadaljevanju: 
Zbornik). Delna ali popolna prepoved uporabe zračnega prostora 
se objavi z obvestilom na način, ki je običajen v zračnem prometu. 

11. člen 
(prepoved nadzvočnega letenja) 

Leti zrakoplovov z nadzvočno hitrostjo so prepovedani. O izjemah 
odloča vlada. 

12. člen 
(najava leta) 

(1) Za vsak let zrakoplova je obvezna najava leta, če z 
mednarodno pogodbo, ki velja v Republiki Sloveniji, ali s tem 
zakonom ali predpisom, izdanim na njegovi podlagi, ni določeno 
drugače. 
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka najava leta ni 
obvezna za: 
1. lete, ki se izvajajo v humanitarne ali zdravstvene namene, 
2. let zrakoplova za potrebe zaščite, reševanja in pomoči ob 

naravnih in drugih nesrečah ter za iskanje in reševanje 
zrakoplova (v nadaljevanju: iskanje in reševanje), 

3. zrakoplove, ki so registrirani v Republiki Sloveniji, 
4. zrakoplove do 12 ton največje dovoljene vzletne mase, če s 

tem zakonom ali predpisom, izdanim na njegovi podlagi, glede 
na zrakoplov, namen ali vrsto leta, ali glede na druge 
predpisane pogoje, ni drugače določeno. 

(3) Najava leta se vloži pri pristojni navigacijski službi zračnega 
prometa. Minister, pristojen za promet, predpiše pravila, postopke 
in način izdajanja dovoljenj za lete zrakoplovov. 
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se najava leta vloži 
pri ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve za tuje državne 
zrakoplove, kot so določeni v tretjem odstavku 6. člena tega 
zakona, in za zrakoplove drugih državnih organov tuje države. 
Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za zunanje zadeve in ministrom, pristojnim za obrambo, predpiše 
pravila, postopke in način izdajanja dovoljenj za lete zrakoplovov 
iz tega odstavka. 

13. člen 
(oborožitev in izvidniška oprema zrakoplovov) 

(1) Tujemu zrakoplovu ni dovoljeno v slovenskem zračnem 
prostoru nositi oborožitve in izvidniške opreme, na način, ki 
omogoča uporabo oborožitve in izvidniške opreme, razen v 
primerih, določenih z mednarodno pogodbo. 
(2) O izjemah iz prejšnjega odstavka odloča vlada. 

14. člen 
(objava letalskih informacij) 

(1) Informacije, potrebne za varen, reden in tekoč zračni promet 
se zagotavlja z izdajanjem Zbornika, letalskih informativnih 
okrožnic in obvestil letalcem. 
(2) Minister, pristojen za promet, predpiše vsebino, način in 
postopek za zagotavljanje informacij iz prejšnjega odstavka. 
(3) Za letalske publikacije se plača stroške, ki jih predpiše minis- 
ter. Letalske publikacije, ki jih država pošilja drugim državam na 
njihovo zahtevo, so brezplačne v okviru reciprocitete. 

15. člen 
(stavka) 

(1) Osebje, ki dela v navigacijskih službah zračnega prometa, 

osebje, ki vzdržuje manevrske površine, objekte, naprave in 
instalacije na letališču, pomembne za varnost zračnega prometa, 
osebje meteorološke službe v letalstvu, osebje za sprejem in 
odpremo zrakoplovov, potnikov in stvari, osebje varnostne, 
reševalne in gasilske službe, službe medicinske ali prve pomoči 
ter osebje drugih letališkjih služb iz 81. člena tega zakona ter 
obvezne inšpekcijske službe državnih organov, ki morajo biti 
organizirane na javnem letališču po določbah tega zakona, mora 
med stavko zagotoviti varno in nemoteno odvijanje: 
1. zračnega prometa v tujino in iz tujine, 
2. letov zrakoplovov, ki sodelujejo v akcijah iskanja in reševanja, 
3. letov, ki se izvajajo v humanitarne ali zdravstvene namene, 
4. letov državnih zrakoplovov iz tretjega odstavka 6. člena tega 

zakona in zrakoplovov drugih državnih organov. 
(2) Izvajalci služb iz prejšnjega odstavka morajo v času stavke 
zagotoviti nemoteno izvajanje potrebnih služb iz prejšnjega 
odstavka in določijo delavce, ki morajo med stavko omogočiti 
izvajanje nalog iz prejšnega odstavka. 
(3) Neizpolnjevanje nalog iz prvega odstavka v zvezi z drugim 
odstavkom tega člena je hujša kršitev delovnih obveznosti, za 
katero se izreče ukrep prenehanje delovnega razmerja. 
(4) Zaradi javnih koristi delavci, ki opravljajo naloge iz tega člena, 
uveljavljajo pravico do stavke pod naslednjimi pogoji: 
1. vse oblike stavke morajo biti napovedane 45 dni pred 

začetkom, 
2. v roku od napovedi do pričetka stavke morajo delodajalec in 

stavkovni odbor skušati doseči dogovor o zahtevah delavcev, 
3. po preteku roka iz 1. točke tega odstavka in če ni bil dosežen 

dogovor o zahtevah delavcev, lahko delavci, ki opravljajo 
naloge iz tega člena, pod pogoji iz prvega v zvezi z drugim 
odstavkom tega člena organizirajo opozorilno stavko, ki lahko 
traja največ 4 ure, 

4. v naslednjih 30 dneh morajo delodajalec in stavkovni odbor še 
intenzivneje skušati doseči dogovor o zahtevah delavcev, 

5. če dogovor ni dosežen, lahko delavci pod pogoji iz prvega v 
zvezi z drugim odstavkom tega člena organizirajo stavko, ki 
lahko traja največ 48 ur, 

6. med stavko in v nadaljnjih 3 mesecih morajo delodajalci in 
stavkovni odbor skušati doseči dogovor o zahtevah delavcev, 

7. če v roku iz prejšnje točke ni dosežen dogovor o zahtevah 
delavcev, odloča o zahtevah delavcev in predlogih 
delodajalcev arbitražni svet, v skladu s kolektivno pogodbo, 
če ta nima pristojnosti, pa se ustanovi arbitraža za posamezen 
primer stavke. 

(5) Vlada predpiše sestav arbitraže iz prejšnjega odstavka in 
podrobneje uredi postopek. 
(6) Če ni s tem zakonom določeno drugače, se uporabljajo 
določbe predpisov, ki urejajo stavko. 

16. člen 
(pomen izrazov) 

V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen, če iz 
smisla besedila ne izhaja drugače: 
1. certifikacija tipaje ugotavljanje, ali novi tip zrakoplova, motorja, 
propelerja, delov in opreme zrakoplova ustreza tehničnim 
pogojem, predpisanim za varen zračni promet; 
2. cona letališča je določen kontroliran del zračnega prostora 
nad letališčem in okrog njega, namenjen varovanju letališkega 
prometa; 
3. domači zračni promet je promet, pri katerem sta odletno in 
namembno letališče oziroma vzletišče na ozemlju Republike 
Slovenije in pri katerem ni predviden odlet v zračni prostor druge 
države; 
4. drugo strokovno osebje so osebe, ki opravljajo dela, 
pomembna za varnost zračnega prometa; 
5. ECAC - Evropska konferenca civilnega letalstva; 
6. EUROCONTROL - Evropska organizacija za varnost zračne 
plovbe; 
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7. ICAO - Mednarodna organizacija civilnega letalstva; 
8. incident je dogodek, povezan z obratovanjem zrakoplova, ki 
je ali bi lahko ogrozil varnost zračnega prometa in ni nesreča; 
9. JAA - Združeni letalski organi. 
10. javni del letališča je tisto območje letališča in objektov, do 
katerih imajo osebe, ki ne potujejo, prost dostop; 
11. javni zračni prevoz je prevoz potnikov in stvari, ki ga kot 
pridobitno dejavnost opravlja fizična ali pravna oseba; 
12. javno letališče je letališče, ki je namenjeno in odprto za 
zračni promet in javni zračni prevoz; 
13. kontroliran zračni prostor je del zračnega prostora, 
določenih razsežnosti, v katerem je zagotovljena služba za 
vodenje zračnega prometa v obsegu, ki je opredeljen s klasifikacijo 
zračnega prostora; 
14. let zrakoplova je čas od trenutka, ko se zrakoplov premakne 
z namenom vzleteti in do trenutka, ko se ustavi po pristanku; 
15. letališče je določena kopenska ali vodna površina (vključno 
z objekti, napravami in opremo), ki je v celoti ali deloma namenjena 
za pristajanje, vzletanje in gibanje zrakoplovov; 
16. letališče za lastne potrebe je letališče, ki se uporablja 
izključno za zračni prevoz za lastne potrebe, v okviru lastne 
dejavnosti, ki ni dejavnost zračnega prevoza ali usposabljanja v 
letalstvu; 
17. letališka ploščad je del letališča, namenjen za sprejem in 
odpravo zrakoplovov, potnikov, pošte ali stvari, oskrbovanje 
zrakoplovov z gorivi in mazivi, parkiranje ali vzdrževanje 
zrakoplovov; 
18. letališki promet je gibanje zrakoplovov na letališču oziroma 
vzletišču in let zrakoplova v bližini letališča oziroma vzletišča; 
19. letalo je zrakoplov na motorni pogon, težji od zraka, ki dobi 
vzgon v letu predvsem od aerodinamičnih reakcij na njegove 
površine; 
20. letalsko osebje je osebje, ki upravlja z zrakoplovom ali 
opravlja dela v zvezi z njegovim upravljanjem in ki opravlja dela, 
ki neposredno vplivajo na varnost zračnega prometa; 
21. licenca je listina, s katero se potrdi, da oseba, ki spada v 
letalsko in drugo strokovno osebje, izpolnjuje pogoje za opravljanje 
določenih del; 
22. linija v rednem javnem zračnem prevozu je serija letov, med 
dvema ali več kraji, ki se opravljajo po redu letenja; 
23. manevrska površina je del letališča, ki je namenjen za 
vzletanje, pristajanje in vožnjo zrakoplovov, razen letališke 
ploščadi; 
24. mednarodni zračni promet je promet, pri katerem je 
predviden odlet v zračni prostor druge države; 
25. mešano letališče je vojaško letališče, na katerem je dovoljen 
tudi javni zračni prevoz; 
26. načrt leta so določene informacije, posredovane enotam 
služb zračnega prometa, ki se nanašajo na nameravani let 
zrakoplova ali na njegov del; 
27. nadzorovano območje letališča je območje za gibanje na 
letališču, bližnje zemljišče in stavbe ali njihovi deli, do katerih je 
dostop nadzorovan ali omejen; 
28. najava leta je prošnja za dovolitev leta zrakoplova ali za 
prelet slovenskega ozemlja; 
29. nekontroliran zračni prostor je zračni prostor, ki se nahaja 
zunaj letaliških con in sega od površine zemlje do višine, kjer se 
začenja kontroliran zračni prostor; 
30. nevarno območje je določen del zračnega prostora, v 
katerem lahko v določenem času potekajo aktivnosti, nevarne 
za promet zrakoplovov; 
31. nesreča je dogodek, povezan z obratovanjem zrakoplova, ki 
nastane od tedaj, ko se ena ali več oseb oziroma stvari vkrca v 
zrakoplov, s katerim se namerava opraviti let, do tedaj, ko se 
opravi izkrcanje in zaradi katerega je: 
a) ena ali več oseb smrtno ponesrečenih ali težje poškodovanih 
oziroma so stvari močno poškodovane ali uničene kot posledica; 
• nahajanja v zrakoplovu ali 
• neposrednega stika z delom zrakoplova vključno z deli, ki so 

se oddvojili ali 
• izpostavljenosti reaktivnemu pišu, 
• razen, če so poškodbe povzročene z naravnimi vzroki, 

samoprizadete ali prizadete od druge osebe, ali če so 
poškodovani slepi potniki, ki se skrivajo zunaj območij, ki so 
običajno dosegljiva za potnike in posadko, 

b) na zrakoplovu nastala poškodba ali napaka na strukturi, ki: 
• negativno vpliva na strukturno moč, delovanje ali letalne 

karakteristike zrakoplova in 
• bi zahtevala večje popravilo ali zamenjavo poškodovanega dela, 
• razen okvare ali poškodbe motorja, ki je omejena samo nanj, 

njegov pokrov ali dodatke, ali okvare propelerja, konca krila, 
antene, zračnice, zavor, aerodinamičnih prehodov, manjše 
zareze ali vbodne luknje na površini zrakoplova, 

c) zrakoplov izgubljen ali popolnoma nedostopen; 
32. območje izključne rabe letališča je območje letališča, na 
katerem je gradnja objektov in naprav strogo nadzorovana in 
kontrolirana, določeno v odvisnosti od velikosti obstoječe in 
planirane vzletno-pristajalne steze z osnovno stezo letališča ter 
obstoječimi in planiranimi zgradbami, instalacijami in opremo 
letališča; 
33. območje nadzorovane rabe je območje pod določenimi 
omejitvenimi ravninami letališča (notranja horizontalna, konična 
in druge omejitvene ravnine, odvisne od opremljenosti letališča z 
navigacijsko opremo), določeno glede na obstoječo oziroma 
planirano oznako letališča po ICAO klasifikaciji in v odvisnosti od 
opremljenosti letališča z navigacijsko opremo in v katerem je 
gradnja objektov nadzorovana; 
34. območje omejene rabe letališča je območje pod določenimi 
omejitvenimi ravninami letališča (priletno/odietna in bočna ravnina 
in druge omejitvene ravnine, odvisne od opremljenosti letališča z 
navigacijsko opremo), določeno glede na obstoječo oziroma 
planirano oznako letališča po ICAO klasifikaciji in v odvisnosti od 
opremljenosti letališča z navigacijsko opremo in v katerem je 
gradnja objektov omejena; 
35. območje omejitev je določen del zračnega prostora, v 
katerem je promet zrakoplovov dovoljen pod posebnimi pogoji; 
36. osnovni varnostni pregled je varnostni pregled zrakoplova, 
osebe ali stvari, ki se opravi z vizualnim pregledom ali s tehničnimi 
sredstvi, v skladu z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi 
ter varnostnimi programi po tem zakonu; 
37. ovira za zračni promet je vsaka nepremična in premična 
stvar ali njen del, ki stoji na površini, namenjeni za promet 
zrakoplovov ali, ki sega nad določeno ravnino, namenjeno 
varovanju zrakoplovov med letom; 
38. plovnost zrakoplova je ugotovitev pooblaščene osebe, da 
zrakoplov izpolnjuje pogoje za varno uporabo oziroma letenje; 
39. pooblastilo je navedba, vpisana v licenco ali je njen sestavni 
del in določa posebne pogoje, pravice ali omejitve, ki se nanašajo 
na licenco; 
40. posadka zrakoplova so osebe, ki se nahajajo na zrakoplovu 
med letom zaradi opravljanja del, ki zagotavljajo nemoteno in 
varno izvršitev leta; 
41. posebni varnostni pregledi in ukrepi so postopki in ukrepi 
v zvezi z zrakoplovi, osebami in stvarmi, ki se izvajajo na podlagi 
predpisanih policijskih pooblastil in v skladu z zakonom in na 
njegovi podlagi izdanimi predpisi ter varnostnimi programi po 
tem zakonu; 
42. posebni zračni prevoz je prevoz, ki nima značilnosti rednega 
zračnega prevoza in se opravlja po posebej dogovorjenih pogojih, 
kot na primer letalski čarter, taksi ali panoramski prevoz; 
43. postopki v sili so načrtovani postopki za usklajeno delovanje 
pooblaščenih oseb, služb ter različnih organov in organizacij v 
zvezi z dogodki in stanji, ki bi lahko ogrozila ali ogrožajo varnost 
na letališču ali varnost zrakoplova; 
44. prepovedano območje je določen del zračnega prostora 
nad kopnim ali teritorialnim morjem, v katerem je promet 
zrakoplovov prepovedan; 
45. red letenja je čas, določen za vzletanje in pristajanje 
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zrakoplovov v rednem zračnem prevozu; 
46. redni zračni prevoz je javni zračni prevoz, ki ima vse 
naslednje značilnosti: 
a) opravlja se kot odplačni prevoz potnikov, pošte ali stvari, 
b) vsak let je pod enakimi pogoji dostopen vsakomur, 
c) opravlja se med dvema ali več kraji, tako da gre: 
- za serijo letov, opravljenih v skladu z objavljenim redom letenja 

ali 
- za lete, ki so tako redni ali pogosti, da tvorijo prepoznavno 

sistematično serijo;. 
47. referenčna koda je oznaka letališča, določena v odvisnosti 
od dolžine vzletno pristajalne steze in od razpona kril zrakoplova 
ter od razdalje med kolesi podvozja zrakoplova; 
48. referenčna točka letališča oziroma vzletišča je točka, 
določena z geografsko lokacijo in se praviloma nahaja na sredini 
vzletno-pristajalne steze; 
49. resni incident je incident, pri katerem so podane okoliščine, 
ki kažejo na to, da se je nesreča skoraj zgodila; 
50. uporabnik zrakoplova je pravna ali fizična oseba, ki ni lastnik 
zrakoplova, temveč ga uporablja na podlagi zakupne pogodbe ali 
na kakšni drugi pravni podlagi; 
51. varnostno čisto območje letališča je tisti del nadzorova- 
nega območja letališča, do katerega je dostop dovoljen samo pod 
določenimi pogoji; 
52. varovanje civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega 
vmešavanja (v nadaljevanju: varovanje) je kombinacija ukrepov, 
osebja in materialnih virov za varovanje civilnega zračnega 
prometa pred dejanji nezakonitega vmešavanja; 
53. vodja zrakoplova je pilot, ki praviloma upravlja zrakoplov in 
je odgovoren za varno izvršitev leta; 
54. vplivna območja letališč so območje izključne rabe letališča, 
območje omejene rabe in območje nadzorovane rabe; 
55. vzletišče je določena kopenska ali vodna površina, ki je v 
celoti ali deloma namenjena za pristajanje, vzletanje in gibanje 
zrakoplovov določenih vrst in kategorij; 
56. zračna pot je kontroliran zračni prostor ali njegov del v obliki 
tridimenzionalnega koridorja, opremljen z radionavigacijskimi 
napravami; 
57. zračni promet je gibanje zrakoplovov po zraku (let) in po 
letališčih ter vzletiščih; 
58. zrakoplov je vsaka naprava, ki se lahko obdrži v atmosferi 
zaradi reakcije zraka, razen reakcije zraka na zemeljsko površino. 

2.0. ZRAKOPLOVI 

2.1, Registracija zrakoplovov 

17. člen 
(registracija zrakoplovov) 

V slovenskem zračnem prostoru ne sme leteti zrakoplov, ki ni 
registriran. 

18. člen 
(državna pripadnost zrakoplovov) 

Zrakoplov, registriran v Republiki Sloveniji, ima slovensko državno 
pripadnost. 

19. člen 
(obseg registracije, izjeme in predpisi) 

(1) Šteje se, da je zrakoplov registriran v Republiki Sloveniji po 
'em zakonu, če je vpisan v Register zrakoplovov Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: Register zrakoplovov) ali v drugo 
ustrezno evidenco. 
(2) V evidenco iz prejšnjega odstavka se vpišejo ultralahke in 

druge letalne naprave, drugi zrakoplovi se vpišejo v Register 
zrakoplovov. 
(3) Za pritrjene zmaje in vezane balone registracija ni obvezna. 
(4) Evidenco ultralahkih in drugih letalnih naprav lahko vodijo 
osebe, ki izpolnjujejo predpisane strokovne in tehnične pogoje, v 
odvisnosti od vrste, kategorije, namena uporabe, težo in druge 
pogoje, predpisane v skladu z 39. členom tega zakona in jih za to 
pooblasti minister, pristojen za promet. 

2.2. Oznake zrakoplovov 

20. člen 
(oznaka državne pripadnosti in registrske oznake) 

(1) Zrakoplov, registriran v Republiki Sloveniji po tem zakonu (v 
nadaljevanju: slovenski zrakoplov), mora imeti oznako državne 
pripadnosti: "S5" in predpisano registrsko oznako. 
(2) Minister, pristojen za promet, predpiše registrske oznake, 
način njihovega določanja in namestitve, glede na vrsto in 
kategorijo zrakoplova. 
(3) Na zrakoplovu so lahko tudi druge oznake in napisi, ki ne 
smejo vplivati na vidnost oznak državne pripadnosti in registrskih 
oznak. 

2.3. Postopek registracije 

21. člen 
(vodenje Registra zrakoplovov) 

(1) Uprava vodi Register zrakoplovov in Dodatek k Registru 
zrakoplovov. 
(2) V Registru zrakoplovov se vodijo stalni vpisi, v Dodatku k 
Registru zrakoplovov pa začasni vpisi, v skladu z določbami 
tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov. 
(3) Zadeve pri registriranju zrakoplovov, ki se nanašajo na 
hipoteke in na mednarodna priznavanja določenih pravic na 
zrakoplovih, se vodijo v skladu z mednarodno pogodbo. 

22. člen 
(pogoji za registracijo) 

(1) Zrakoplov se sme registrirati v Republiki Sloveniji, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji: 
1. lastnik zrakoplova je državljan Republike Slovenije, 
2. zrakoplov ima spričevalo o plovnosti, ki ga je izdala Uprava ali 

spričevalo o plovnosti, ki ga je izdala druga država in je priznala 
njegovo veljavnost Uprava, 

3. zrakoplov ni registriran v nobeni drugi državi in 
4. zrakoplov izpolnjuje predpisane pogoje glede omejitev hrupa 

in drugih emisij. 
(2) Z državljani Republike Slovenije so izenačeni: 
1. gospodarske družbe, katerih večinski lastniki so državljani ali 

pravne osebe Republike Slovenije, ki imajo nadzor nad 
poslovanjem in pooblastila za zastopanje, 

2. društva, združenja in letalske šole, ki so domače pravne osebe 
in v katerih so večinski lastniki državljani Republike Slovenije, 
ki poslovanje vodijo oziroma ga nadzorujejo, 

3. lokalna skupnost Republike Slovenije, 
4. Republika Slovenija oziroma državni organi Republike 

Slovenije. 

23. člen 
(zahteva za vpis in obveznost predložitve 

dokumentacije) 

(1) Zrakoplov se vpiše v Register zrakoplovov na zahtevo 
lastnika oziroma vseh lastnikov zrakoplova. Pisni vlogi na 
predpisanem obrazcu morajo biti priloženi dokumenti, s katerimi 
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vložnik dokazuje, da je lastnik zrakoplova in da izpolnjuje pogoje 
iz prejšnjega člena. 
(2) Tuj zrakoplov se lahko vpiše v Register zrakoplovov na 
zahtevo uporabnika zrakoplova, ki je državljan Republike 
Slovenije, če so izpolnjeni pogoji iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 
prejšnjega člena in predlagatelj Upravi predloži še naslednje listine: 
1. pogodbo o zakupu, ki ni krajši od pol leta, 
2. dovoljenje lastnika za vpis zrakoplova v Register zrakoplovov. 

24. člen 
(Register zrakoplovov) 

(1) Register zrakoplovov sestavljata glavna knjiga in zbirka listin. 
(2) Glavna knjiga je javna. 
(3) Glavna knjiga Registra zrakoplovov je sestavljena iz vložkov, 
ki vsebujejo vpisni, lastninski in bremenski list. Vsak zrakoplov se 
vpiše v svoj vložek. Uprava vnaša v glavno knjigo Registra 
zrakoplovov vse potrebne podatke o zrakoplovu, o lastniku In 
načinu pridobitve zrakoplova, o uporabniku zrakoplova, če to ni 
lastnik ter o hipotekah, vezanih za ta zrakoplov in drugih pravicah 
na zrakoplovu, kot tudi vse spremembe, ki se nanašajo na vsebino 
Registra zrakoplovov. 
(4) Zbirka listin se vodi za vsak zrakoplov posebej in se hrani kot 
poslovna tajnost. 
(5) Vpis v vpisni list Registra zrakoplovov se opravi na podlagi 
odločbe Uprave. 
(6) Vpis v lastninski in bremenski list izvede Uprava na podlagi 
pravnomočne odločbe pristojnega sodišča. 

25. člen 
(začasni vpis) 

(1) Na pisno vlogo lastnika se sme zrakoplov začasno vpisati v 
Dodatek k Registru zrakoplovov, če se zrakoplov nahaja v drugi 
državi in je bilo njegovo lastništvo prenešeno na slovenskega 
državljana, pri čemer pa niso izpolnjeni vsi predpisani pogoji za 
registracijo. Za vpis v Dodatek k Registru zrakoplovov morajo biti 
izpolnjeni pogoji iz 1., 3. in 4. točke prvega odstavka 22. člena 
tega zakona. 
(2) Zrakoplov v izdelavi, če se Izdeluje v Republiki Sloveniji, se 
vpiše v Dodatek k registru zrakoplovov pod pogoji, ki jih predpiše 
minister, pristojen za promet. 

26. člen 
(sporočanje sprememb) 

(1) Lastnik oziroma uporabnik zrakoplova mora takoj obvestiti 
Upravo o vsaki spremembi podatkov, vpisanih v Register 
zrakoplovov. 
(2) Vsako spremembo lastništva zrakoplova morata prejšnji in 
novi lastnik takoj sporočiti Upravi in ji dostaviti vse dokumente, s 
katerimi se dokazuje novo lastništvo in izpolnjevanje pogojev Iz 1. 
točke prvega odstavka 22. člena tega zakona. 

27. člen 
(izbris iz Registra zrakoplovov) 

(1) Zrakoplov se izbriše iz Registra zrakoplovov oziroma iz 
Dodatka k Registru zrakoplovov, če: 
1. to zahteva lastnik zrakoplova oziroma uporabnik zrakoplova 

z dovoljenjem lastnika, 
2. niso več izpolnjene zahteve iz 1., 3. in 4. točke prvega odstavka 

22. člena tega zakona, 
3. se zrakoplov vpiše v vojaški register zrakoplovov; 
4. je zrakoplov uničen ali izgubljen in je iskanje zaključeno, ali je 

bil zaradi drugih razlogov vzet iz uporabe, 
5. zrakoplov v zadnjih treh letih ni imel veljavnega spričevala o 

plovnosti zrakoplova. 
(2) Če se v Registru zrakoplovov vodi hipoteka na zrakoplovu, 

se tega zrakoplova brez dovoljenja zastavnega upnika ne sme 
izbrisati iz registra. 

28. člen 
(izdaja potrdila o vpisu oziroma odločbe o zavrnitvi 

vpisa) 

(1) Uprava v 15 dneh po prejemu popolne vloge za vpis zrakoplova 
v Register zrakoplovov izda odločbo o vpisu in potrdilo o vpisu v 
Register zrakoplovov oziroma zavrne vpis. Če se zrakoplov vpiše 
v Dodatek k Registru zrakoplovov, Uprava izda potrdilo o vpisu 
za določen čas, ki ni daljši od 12 mesecev. 
(2) Zoper odločbo o vpisu zrakoplova v Register zrakoplovov in 
o zavrnitvi ni pritožbe. 
(3) Kadar se vpiše spremembo lastništva, se izda novo potrdilo o 
vpisu v Register zrakoplovov, prejšnje potrdilo pa mora lastnik 
vrniti Upravi. 
(4) Če se zrakoplov izbriše iz Registra zrakoplovov, se mora 
potrdilo o vpisu vrniti Upravi. 

29. člen 
(podzakonski predpisi) 

(1) Minister, pristojen za promet, predpiše: 
1. vsebino glavne knjige Registra zrakoplovov in zbirke listin, 
2. strokovne in tehnične pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 

pooblaščene osebe iz četrtega odstavka 19. člena, 
3. vsebino evidenc, postopke za njihovo vodenje, oznake in 

uporabo letalnih naprav iz drugega odstavka 19. člena tega 
zakona. 

(2) Register vojaških zrakoplovov vodi ministrstvo, pristojno za 
obrambo. Minister, pristojen za obrambo, predpiše vsebine in 
pogoje za vojaški register zrakoplovov, oznake državne 
pripadnosti ter registrske oznake vojaških zrakoplovov. 

2.4. Plovnost in vplivi zrakoplovov na okolje 

30. člen 
(plovnostne in okoljevarstvene zahteve za 

zrakoplove) 

(1) Zrakoplov, ki se uporablja v Republiki Sloveniji, mora biti ploven 
in mora izpolnjevati okoljevarstvene zahteve. 
(2) Šteje se, da je zrakoplov ploven, če je bil načrtovan, izdelan, 
opremljen in vzdrževan ter če ima take letalne lastnosti, da 
izpolnjuje predpisane varnostne zahteve. 
(3) Zrakoplov, vpisan v Register zrakoplovov, mora izpolnjevati 
predpisane plovnostne zahteve in mora imeti veljavno spričevalo 
o plovnosti, ki ga je izdala Uprava ali pristojni organ druge države 
in katerega veljavnost je priznala Uprava. 
(4) Minister, pristojen za promet, predpiše plovnostne zahteve in 
postopke za izdajo in podaljšanje veljavnosti spričeval o plovnosti 
ter priznanje veljavnosti tujih spričeval o plovnosti. 
(5) Šteje se, da zrakoplov izpolnjuje okoljevarstvene zahteve, če 
ne presega s predpisi dovoljenega hrupa in drugih predpisanih 
emisij v okolje. 
(6) Vlada lahko na usklajen predlog ministra, pristojnega za promet 
in ministra, pristojnega za okolje, predpiše mejne vrednosti emisij, 
ki jih morajo izpolnjevati zrakoplovi v Republiki Sloveniji. 
(7) Na območjih, ki so zavarovana po predpisih o ohranjanju 
narave, lahko vlada na usklajen predlog ministra, pristojnega za 
promet in ministra, pristojnega za okolje, določi način znižanja 
imisij pod predpisano mejno vrednost na takem območju. 
(8) Vsak zrakoplov mora imeti veljavno spričevalo o hrupu. Za 
zrakoplov, ki se vpiše v Register zrakoplovov, izda tako spričevalo 
Uprava, ali prizna veljavnost tujega spričevala. 
(9) Druge okoljevarstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati 
zrakoplov, ki se uporablja v Republiki Sloveniji, postopke 

poročevalec, št. 9 42 27. januar 1998 



ugotavljanja mejnih vrednosti emisij in drugih okoljevarstvenih 
zahtev ter listine, s katerimi se dokazujejo, predpiše minister, 
pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje. 
(10) Šteje se, da zrakoplov, ki je registriran v Republiki Sloveniji 
ob uveljavitvi tega zakona, izpolnjuje okoljevarstvene zahteve, 
če ima spričevalo o hrupu, izdano ali priznano za zrakoplov po 
predpisih, ki se uporabljajo na dan uveljavitve tega zakona. 
(11) Tuj zrakoplov mora imeti med letenjem v Republiki Sloveniji 
spričevalo o plovnosti in spričevalo o hrupu, ali ustrezno drugo 
listino, ki jo je izdala druga država ali njen pooblaščeni organ in se 
prizna v skladu z mednarodno pogodbo. 

31. člen 
(spričevalo o plovnosti) 

(1) Za zrakoplov, za katerega se ugotovi, da je ploven, izda 
Uprava na pisno vlogo lastnika zrakoplova spričevalo o plovnosti 
z veljavnostjo praviloma 12 mesecev. V spričevalu o plovnosti 
morajo biti vpisane prepovedi in omejitve, ki jih je določila Uprava 
in se nanašajo na uporabo zrakoplova. 
(2) Na pisno vlogo lastnika ali uporabnika zrakoplova Uprava 
podaljša veljavnost spričevala o plovnosti, če je predhodno s 
pregledom za preverjanje plovnosti ugotovila, da je zrakoplov še 
vedno ploven. 
(3) Pregled za preverjanje plovnosti iz prejšnjega odstavka 
vsebuje : 
1. pregled tehničnih poročil ter poročil in ugotovitev lastnika 

oziroma uporabnika o vzdrževanju zrakoplova; 
2. preverjanje dokumentacije lastnika oziroma uporabnika o 

vzdrževanju zrakoplova; 
3. fizični pregled zrakoplova; 
4. preizkus v letu. 
(4) Uprava lahko kadarkoli med veljavnostjo spričevala o plovnosti 
opravi pregled za preverjanje plovnosti zrakoplova. Enak pregled 
opravi tudi na vlogo lastnika oziroma uporabnika. 
(5) Lastnik oziroma uporabnik mora dati Upravi na voljo vse 
podatke v zvezi s plovnostjo, vzdrževanjem, spremembami ali 
popravili zrakoplova ter vse podatke in statistike o njegovem 
delovanju in uporabi. 
(6) Uprava in njeni pooblaščeni predstavniki morajo imeti prost 
dostop do vseh prostorov ter opreme lastnika in uporabnika, kot 
tudi v zrakoplov na zemlji in med letom. Lastnik oziroma uporabnik 
mora zagotoviti Upravi vso pomoč, ki jo potrebuje za izvršitev 
svojih nalog. Če je potreben preizkus v letu, ga mora opraviti 
lastnik oziroma uporabnik pod nadzorom določenega predstav- 
nika Uprave. 
(7) Ministrstvo, pristojno za promet, lahko pooblasti strokovno 
usposobljeno pravno ali fizično osebo za izvajanje pregledov in 
drugih dejanj, za katere je pooblaščena Uprava, v skladu z 
določbami 30. do 41. člena tega zakona. 
(8) Uprava lahko uporabi potrdila, pooblastila, soglasja in tehnične 
ugotovitve tujih organov civilnega letalstva ter oseb, ki jih ti organi 
imenujejo ali pooblastijo, za lažje opravljanje nalog po tem zakonu, 
ter lahko na podlagi izmenjave poskrbi za podobne storitve tujim 
organom in ustanovam. 

32. člen 
(odgovornost za plovnost, neveljavnost spričevala o 

plovnosti in sporočanje) 

(1) Za plovnost zrakoplova je odgovoren lastnik, če lastnik ne 
uporablja zrakoplova, pa njegov uporabnik v skladu s pogodbo. 
(2) Šteje se, da je spričevalo o plovnosti neveljavno, če se 
slovenski zrakoplov ali njegova oprema ne vzdržuje po predpisih, 
če se na zrakoplovu ali njegovi opremi naredijo spremembe, ki so 
pomembne za plovnost in ki jih Uprava ni predhodno potrdila, ali 
če niso narejene obvezne spremembe na zrakoplovu ali njegovi 
opremi, ali če se ne opravijo preverjanja, inšpekcije ali pregledi po 

zahtevah Uprave. Spričevalo o plovnosti je v zgoraj navedenih 
primerih neveljavno vse dokler Uprava na vlogo lastnika ali 
uporabnika, ponovno ne ugotovi plovnosti zrakoplova. 
(3) Lastnik ali uporabnik mora obvestiti Upravo o vseh okoliščinah, 
dogodkih, napakah in nepravilnostih, ki bi lahko vplivale na plovnost 
zrakoplova. 

33. člen 
(razveljavitev spričevala o plovnosti) 

Če Uprava po pregledu za preverjanje plovnosti ali na drug način 
ugotovi, da domači zrakoplov ni ploven, razveljavi spričevalo o 
plovnosti, ki ga je izdala takemu zrakoplovu, ali odloži njegovo 
izdajo oziroma ne podaljša njegove veljavnosti, dokler ponovno 
ne ugotovi, da je zrakoplov ploven. Razveljavljeno ali neveljavno 
spričevalo o plovnosti mora lastnik oziroma uporabnik vrniti 
Upravi. 

34. člen 
(ugotavljanje plovnosti tujega zrakoplova in 

pooblastila Uprave) 

(1) V imenu Republike Slovenije se lahko na tujem zrakoplovu 
opravi pregled ali preiskava za preverjanje njegove plovnosti v 
obsegu, potrebnem za: 
1. priznanje veljavnosti njegovega spričevala o plovnosti ali 

podaljšanje veljavnosti takega priznanja; 
2. izdajo slovenskega spričevala o plovnosti; 
3. dovoljenje za letenje v slovenskem zračnem prostoru, če se 

tako dovoljenje zahteva. 
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko Uprava opravi 
pregled ali preiskavo za preverjanje plovnosti na tujem zrakoplovu, 
če: 
1. dvomi o plovnosti zrakoplova; 
2. to zahteva lastnik ali uporabnik ali 
3. to zahteva pristojni državni organ, ki je zadolžen za izvajanje 

nadzora plovnosti zrakoplova. 
(3) Če Uprava ugotovi, da tuj zrakoplov ni ploven, ali je bil 
poškodovan in bi poškodbe lahko vplivale na njegovo plovnost, 
mu lahko prepove vzlet. 
(4) Če je zrakoplov registriran v državi podpisnici Čikaške 
konvencije, mora Uprava obvestiti pristojni organ te države o 
stanju zrakoplova in o svoji odločitvi. Če organ druge države 
odloči, daje zrakoplov ploven, mu Uprava dovoli vzlet. Če Uprava 
meni, da ta zrakoplov ni ploven, lahko pa se mu pod določenimi 
pogoji dovoli let do kraja, kjer naj se izvrši popravilo, mu Uprava 
lahko dovoli vzlet, če izpolnjuje pogoje, ki jih je predpisal pristojni 
organ druge države. Med takim letom so lahko na krovu samo 
osebe, potrebne v zvezi z izvedbo takega leta. 

35. člen 
(smiselna uporaba določb) 

Določbe 31. do 34. člena, ki veljajo za plovnost in ugotavljanje 
plovnosti, se smiselno uporabljajo tudi glede okoljevarstvenih 
zahtev za zrakoplove. 

36. člen 
(posebno dovoljenje za letenje) 

(1) Če zrakoplovu ni mogoče izdati spričevala o plovnosti, pa 
Uprava oceni, da je zrakoplov ob upoštevanju določenih omejitev 
varen za letenje, mu Uprava izda posebno dovoljenje za let v 
slovenskem zračnem prostoru z določenimi omejitvami. 
(2) Posebno dovoljenje iz prejšnjega odstavka se lahko izda za 
preizkusni let, za prelet zrakoplova in v drugih posebnih primerih, 
ki so za Uprava sprejemljivi. 
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2.5. Izdelava, vzdrževanje, spremembe in popravila 

37. člen 
(letalsko tehnično osebje in organizacije za izdelavo, 

vzdrževanje in popravila) 

(1) Nihče ne sme načrtovati ali izdelovati zrakoplova, motorja, 
propelerja, dela in opreme zrakoplova, opravljati vzdrževanja, 
sprememb ali popravil na takih izdelkih oziroma izdelovati tehnične 
dokumentacije za taka dela, če nima veljavne licence z ustreznimi 
pooblastili, oziroma če nima ustreznega potrdila ali spričevala, ki 
ga je izdala Uprava za opravljanje takega dela, pa še to samo v 
obsegu, ki je navedeno v tej licenci, potrdilu ali spričevalu. 
(2) Minister, pristojen za promet, izda predpise o licencah 
letalskega tehničnega osebja ter o pogojih in postopkih za izdajo 
potrdil in spričeval iz prejšnjega odstavka in o ugotavljanju 
ustreznosti organizacij za izdelavo in opravljanje vzdrževanja, 
sprememb ali popravil zrakoplovov, motorjev, propelerjev, delov 
in opreme zrakoplovov. 
(3) Uprava opravlja nadzor nad imetniki takih licenc, potrdil in 
spričeval. V ta namen morajo imeti Uprava in njeni pooblaščeni 
predstavniki prost dostop do vseh prostorov, opreme, podatkov 
in dokumentacije, ki se nanaša na delo, za katerega opravljanje 
se zahteva licenca, potrdilo ali spričevalo. 
(4) Vse določbe o licencah iz 43. do 46. člena tega zakona, se 
smiselno uporabljajo tudi za licence letalskega tehničnega osebja 
in osebja, ki opravlja dela na zrakoplovu, njegovih delih in opremi 
v delavnici. Potrdilo ali spričevalo, izdano v skladu z določbami 
tega poglavja, lahko Uprava razveljavi ali odloži njegovo potrditev, 
če niso izpolnjeni pogoji za njegovo izdajo ali če se izkaže, da 
nosilec ni sposoben izpolniti zahtev za njegovo pridobitev. 
(5) Uprava lahko prizna ustrezne licence, potrdila in spričevala, 
ki so jih izdale druge države, članice ICAO in dovoli imetnikom 
takih dokumentov opravljanje tehničnega dela na zrakoplovu, 
registriranem v Republiki Sloveniji. 

38. člen 
(certifikacija tipa) 

(1) Za tip zrakoplova, ki se prvič registrira v Republiki Sloveniji in 
za motor, propeler, dele in opremo, ki se prvič uporabi na 
slovenskem zrakoplovu, se mora izvesti certifikacijski postopek, 
s katerim se ugotovi, da so izpolnjeni tehnični standardi za plovnost, 
predpisni s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. 
Po opravljenem certifikacijskem postopku Uprava izda certifikat 
tipa oziroma ustrezno potrdilo. 
(2) Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za standardizacijo, predpiše zahteve za certifikacijo tipa, postopke 
za izdajo certifikata tipa oziroma ustreznega potrdila in dolqči 
postopek za priznanje tujega certifikata tipa. 

2.6. Delitev in oprema zrakoplovov 

39. člen 
(delitev in oprema zrakoplova) 

(1) Zrakoplovi se razvrščajo glede na vrsto, kategorijo, namen 
uporabe, težo in drugo. 
(2) V zrakoplov morajo biti, v odvisnosti od kategorije in namena 
uporabe vgrajene naprave in oprema za varno letenje. 
(3) Minister, pristojen za promet, predpiše delitev zrakoplovov in 
opremo, ki mora biti vgrajena v zrakoplov glede na razvrstitev v 
skladu s prvim odstavkom tega člena. 

40. člen 
(zahteve glede opreme za komunikacijo) 

Radijske naprave in druga oprema za komunikacijo z zrakoplovom 

morajo ustrezati tehničnim standardom Republike Slovenije. 
Uprava, pristojna za telekomunikacije, pri ministrstvu, pristojnem 
za promet in zveze, izda dovoljenje za vgraditev in uporabo takih 
naprav v zrakoplov. 

t 

2.7. Dokumenti v zrakoplovu 

41. člen 
(dolžnosti lastnika in uporabnika, predpisi) 

(1) Minister, pristojen za promet, izda predpis o letalskih 
dokumentih in kateri morajo biti stalno na krovu zrakoplova. 
(2) Lastnik oziroma uporabnik mora Upravi in vsakomur, ki mora 
pregledati letalske dokumente zaradi zaščite svojih pravic, to 
dopustiti. 

3.0. LETALSKO IN DRUGO STROKOVNO OSEBJE 

3.1. Licence, pooblastila in potrdila 

42. člen 
(posadka, naloge Uprave in predpisi) 

(1) Lastnik zrakoplova ali uporabnik, če zrakoplova ne upravlja 
lastnik, mora zagotoviti, da je na zrakoplovu posadka, ki izpolnjuje 
predpisane pogoje. 
(2) Uprava opravlja naloge v zvezi z izdajo licenc, pooblastil in 
potrdil letalskemu in drugemu strokovnemu osebju. 
(3) Minister, pristojen za promet, predpiše pogoje glede posadke, 
ki mora biti na zrakoplovu. 

43. člen 
(izdaja licence in pooblastila ter priznanje tujih 

dokumentov) 

(1) Nihče ne more biti pilot, letalski inženir ali navigator na 
slovenskem zrakoplovu, če nima veljavne ustrezne licence, ki jo 
je izdala ali potrdila Uprava. 
(2) Letalsko osebje mora imeti za svoje delo, če je to posebej 
predpisano, tudi pooblastilo za opravljanje posebnih strokovnih 
del. 
(3) Tuj zrakoplov lahko v Republiki Sloveniji upravljajo osebe, ki 
imajo tuje licence, če se te licence v Republiki Sloveniji priznajo v 
skladu z mednarodnimi predpisi. 
(4) Licenca se izda za določeno obdobje in je mogoče podaljšati 
njeno veljavnost, če imetnik v času podaljšanja njene veljavnosti 
izpolnjuje zahteve za izdajo oziroma podaljšanje veljavnosti li- 
cence. 
(5) Minister, pristojen za promet, predpiše pogoje in postopek za 
priznanje tujih licenc. Uprava lahko uporabi tujo licenco kot podlago 
za izdajo licence Republike Slovenije. 
(6) V licenci in pooblastilu lahko Uprava navede posebne pravice 
imetnika in tudi omejitve in posebne pogoje. 

44. člen 
(preklic licence, dolžnost obveščanja in uporaba 

določbe za tuje licence) 

(1) Uprava trajno ali za določen čas odvzame licenco ali 
pooblastilo, če je imetnik: 
1. resno ogrožal varnost v zraku ali je izvajal pravice iz licence 

pod vplivom alkohola, narkotikov ali drugih poživil; 
2. večkrat dokazano kršil predpise civilnega letalstva; 
3. spoznan za neprimernega za opravljanje dolžnosti na krovu 

zrakoplova iz zdravstvenih ali psihičnih razlogov; 
4. pokazal nezadostno znanje ali spretnosti za ustrezno 
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opravljanje dolžnosti za izdajo licence. 
(2) Imetnik licence mora Upravi poročati o razmerah, ki zadevajo 
njegovo sposobnost za izvajanje pravic iz njegove licence. 
(3) Uprava lahko začasno razveljavi licenco že pred izdajo 
poročila o preiskavi letalske nesreče ali resnega incidenta, vse 
do sprejema končne odločitve stalne komisije za varnost letenja. 
(4) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za priznanje tujih licenc 
v Republiki Sloveniji. 

45. člen 
(pooblastila za preizkus preverjanja sposobnosti) 

Uprava lahko kadarkoli od imetnika licence, pooblastila ali listine 
0 ustreznosti zahteva, da opravi teoretične in praktične preizkuse 
za preverjanje njegove sposobnosti, kakor tudi zdravstvene in 
psihološke preglede za ugotovitev sposobnosti za opravljanje 
dolžnosti. 

46. člen 
(prepoved opravljanja dolžnosti na krovu) 

(1) Nihče ne sme opravljati dolžnosti na krovu zrakoplova, če je 
pod vplivom alkohola, narkotikov ali drugih poživil ali če je zaužil 
zdravilo, ki lahko vpliva na njegove psihofizične sposobnosti. 
(2) Nihče, ki opravlja delo na krovu zrakoplova, povezano z 
varnostjo, ne sme opravljati svojih dolžnosti, če trpi zaradi posledic 
bolezni ali utrujenosti, ali je iz drugega podobnega razloga 
nesposoben za opravljanje svojih dolžnosti na varen način. 

47. člen 
(pogoji za izdajo licence in potrdila) 

(1) Licenca oziroma pooblastilo se izda osebi, ki: 
1. izpolnjuje pogoje glede starosti, 
2. je dokazala potrebno zdravstveno sposobnost, 
3. ima predpisano strokovno izobrazbo, je uspešno opravila 

predpisani izpit in ni nobenih okoliščin, ki kažejo na 
nezanesljivost pri upravljanju z zrakoplovom ali pri opravljanju 
drugih del v zvezi z njegovim upravljanjem. 

(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za drugo 
strokovno osebje, ki opravlja dela, pomembna za varnost 
zračnega prometa in za katero predpis, izdan na podlagi tega 
zakona, določa potrdilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje del 
v zračnem prometu. 
(3) Predpisani izpiti se opravljajo pred komisijo, ki jo imenuje direktor 
Uprave z liste letalskih strokovnjakov. 

48. člen 
(lista letalskih strokovnjakov) 

(1) Lista letalskih strokovnjakov je dokument, v katerem so 
določeni letalski strokovnjaki za posamezna področja letalstva. 
(2) Listo letalskih strokovnjakov iz prejšnjega odstavka z odločbo 
določi minister, pristojen za promet. 
(3) Letalski strokovnjaki z liste se lahko imenujejo zlasti za: 
predsednike in člane komisij za preverjanje strokovne 
usposobljenosti kandidatov za pridobivanje licenc in pooblastil, 
preiskovanje letalskih nesreč, vodenje posameznih usposabljanj 
!etalskega in drugega strokovnega osebja. 

49. člen 
(podzakonski predpisi) 

Minister, pristojen za promet, izda predpise v zvezi z letalskim in 
drugim strokovnim osebjem, v katerih določi: 
1 • katero osebje šteje v letatsko, 
2- pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi dobiti licenco 

oziroma pooblastilo letalskega osebja ali želi podaljšati njegovo 
veljavnost, 

3. čas veljavnosti posamezne licence oziroma pooblastila, 
4. katero osebje šteje v drugo strokovno osebje iz drugega 

odstavka prejšnjega člena, 
5. pogoje, ki jih mora izpolnjevati drugo strokovno osebje, ki želi 

dobiti potrdilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje del v 
zračnem prometu ali želi podaljšati njegovo veljavnost, 

6. čas veljavnosti posameznega potrdila za drugo strokovno 
osebje. 

50. člen 
(zdravniški pregledi) 

(1) Zdravstvene preglede kandidatov za pridobitev oziroma 
podaljšanje veljavnosti licenc oziroma pooblastil letalskega osebja 
opravlja pooblaščeni zdravnik, ki ga za to pooblasti minister, 
pristojen za zdravstvo, v soglasju z direktorjem Uprave. 
Pooblaščeni zdravnik je k pregledom dolžan pritegniti potrebne 
zdravnike specialiste. Pooblaščeni zdravnik izda zdravniško 
spričevalo. 
(2) Zdravstvene preglede kandidatov za izdajo oziroma 
podaljšanje veljavnosti potrdila drugega strokovnega osebja izda 
zdravnik, ki ga za to pooblasti oseba, ki izdaja potrdila drugemu 
strokovnemu osebju v skladu z določbami tega zakona. 
(3) Za pooblaščenega zdravnika je lahko določen zdravnik, ki 
izpolnjuje splošne pogoje za opravljanje dejavnosti v zdravstvu in 
ki je uspešno opravil tudi usposabljanje iz letalske medicine po 
programu, ki ga predpiše minister, pristojen za zdravstvo, v 
soglasju z ministrom, pristojnim za promet in ki izpolnjuje 
predpisane pogoje za opravljanje zdravstvenih pregledov, za 
katere je pooblaščen. 
(4) Zdravstveni pregledi letalskega in drugega strokovnega 
osebja po tem zakonu so predhodni, obdobni in specialni. 
(5) Predhodni pregled se opravi pred izdajo licence, pooblastila 
oziroma potrdila, obdobni pa pred podaljšanjem njihove veljavnosti. 
(6) Specialni pregled se opravi po bolezni, poškodbi ali kirurškem 
posegu, ki utegne bistveno vplivati na zmožnost za opravljanje 
dela, ali če letalski inšpektor ali komisija za preiskavo nesreče 
oziroma pooblaščena oseba za preiskavo incidenta ali resnega 
incidenta ali nadrejeni oceni, da prizadeta oseba ni duševno ali 
telesno zmožna za pravilno opravljanje dela oziroma, da je pod 
vplivom alkohola, narkotikov ali drugega psihoaktivnega sredstva. 
(7) Oseba, ki se ne strinja z rezultatom zdravstvenega pregleda 
iz četrtega, petega ali šestega odstavka tega člena, se lahko 
pritoži in zahteva, da zdravniški pregled opravi komisija. Pritožba 
se vloži pri ministrstvu, pristojnem za promet, v 15 dneh po 
prejemu zdravniškega spričevala. Komisijo imenuje minister, 
pristojen za zdravstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za 
promet. 
(8) Zoper ugotovitev komisije ni pritožbe. 
(9) Minister, pristojen za zdravstvo, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za promet, izda natančnejše predpise v zvezi z 
zdravstvenimi pregledi letalskega osebja. 

51. člen 
(razveljavitev licence, omejitve in prepovedi ter 

prenehanje veljavnosti licence in pooblastila) 

(1) Uprava razveljavi licenco oziroma pooblastilo, če ugotovi, da 
oseba ne izpolnjuje pogojev, na podlagi katerih je bila licenca 
oziroma pooblastilo izdano. Enako ravna Uprava tudi v primeru, 
ko ugotovi, da oseba ni izpolnjevala vseh pogojev ob izdaji li- 
cence oziroma pooblastila in tako stanje še vedno traja. 
Razveljavljeno licenco oziroma pooblastilo mora imetnik vrniti 
Upravi. 
(2) Opravljanje del, ki jih dovoljuje veljavna licenca oziroma 
pooblastilo, Uprava omeji ali prepove, dokler je podan utemeljen 
sum, da bi prizadeta oseba lahko kršila predpise ali ogrožala 
varnost letenja. 
(3) Pred izdajo prepovedi ali omejitve veljavnosti oziroma pred 
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razveljavitvijo veljavne licence oziroma pooblastila iz prvega in 
drugega odstavka tega člena, direktor Uprave pridobi mnenje 
komisije, ki jo imenuje v ta namen. 

52. člen 
(pooblaščeni organ, programi usposabljanja, 

preverjanje strokovne usposobljenosti in predpisi) 

(1) Licenco oziroma pooblastilo osebju izda na zahtevo 
posameznika Uprava. 
(2) Uprava vodi Register letalskega osebja. Register letalskega 
osebja ni javna knjiga. 
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se za pilote 
ultralahkih in drugih letalnih naprav, vodi evidenca. Evidenca ni 
javna knjiga. 
(4) Evidenco iz prejšnjega odstavka lahko vodi oseba, ki izpolnjuje 
predpisane strokovne in tehnične pogoje, v odvisnosti od vrste 
izdanih licenc in pooblastil za osebje iz prejšnjega odstavka in jih 
za to pooblasti minister, pristojen za promet. 
(5) Potrdila drugemu strokovnemu osebju o izpolnjevanju pogojev 
za opravljanje del v zračnem prometu izdaja pravna ali fizična 
oseba, pri kateri se opravljajo taka dela. 
(6) Programe usposabljanja za posamezne vrste letalskega 
osebja določi direktor Uprave. Za drugo strokovno osebje in za 
letalsko osebje iz tretjega odstavka tega člena določi programe 
usposabljanja oseba iz četrtega odstavka tega člena in jih predloži 
v odobritev Upravi. 
(7) Strokovno usposobljenost kandidata za pridobitev licence 
oziroma pooblastila letalskega osebja preveri komisija, ki jo imenuje 
direktor Uprave z liste letalskih strokovnjakov. 
(8) Minister, pristojen za promet, predpiše: 
1. strokovne in tehnične pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 

pooblaščene osebe za vodenje evidence iz tretjega in četrtega 
odstavka tega člena, 

2. vsebino in postopek za vodenje registra in evidence iz drugega 
in tretjega odstavka tega člena. 

53. člen 
(priznanje veljavnosti tuje licence) 

(1) V tuji državi izdano licenco oziroma pooblastilo za letenje na 
zrakoplovu, vpisanem v register oziroma evidenco zrakoplovov, 
Uprava prizna za veljavne v Republiki Sloveniji, če: 
1. predpisi zadevne države določajo najmanj enako stroge pogoje 

za pridobitev in podaljšanje veljavnosti licence oziroma 
pooblastila; 

2. je izpolnjen pogoj vzajemnosti; 
3. kandidat opravi poseben izpit - po programu, ki ga določi 

direktor Uprave oziroma za letalsko osebje iz tretjega odstavka 
prejšnjega člena po odobrenem programu, v skladu z 
določbami prejšnjega člena. 

(2) Licence oziroma pooblastila, izdana državljanom Republike 
Slovenije v tuji državi, prizna Uprava v skladu s tem zakonom in 
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. 

54. člen 
(letalske šole, dovoljenje za usposabljanje, predpisi) 

(1) Strokovno usposabljanje letalskega osebja opravljajo letalske 
šole. 
(2) Dovoljenje letalski šoli za opravljanje strokovnega usposab- 
ljanja izda Uprava na podlagi pisnega zahtevka predlagatelja 
potem, ko posebna komisija, ki jo imenuje direktor Uprave, 
pregleda, ali so izpolnjeni predpisani pogoji glede organizacije, 
opreme in strokovnega kadra. 
(3) Minister, pristojen za promet, predpiše pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati letalske šole ter način in vsebino pregleda pred izdajo 
ustreznega dovoljenja iz prejšnjega odstavka. 

55. člen 
(pogoji za pridobitev dovoljenja za usposabljanje in 

vsebina dovoljenja) 

(1) Vlagatelj zahteve dobi dovoljenje za strokovno usposabljanje 
letalskega osebja, če izpolnjuje naslednje pogoje: 
1. je lastnik ali ima pravico uporabe potrebne tehnične opreme, 

učilnic ter učnih pripomočkov, 
2. ima zaposlen potreben strokovni kader, usposobljen za 

izvedbo programov usposabljanja, in za usposabljanje pilotov 
dodatno še, da: 

3. je lastnik ali upravljalec letališča oziroma vzletišča, ali ima 
pravico opravljati dejavnost na zadevnem letališču oziroma 
vzletišču ter 

4. je lastnik ali upravljalec zrakoplova, primernega za 
usposabljanje. 

(2) V dovoljenju za strokovno usposabljanje iz prejšnjega 
odstavka se navede: 
1. vrste usposabljanj, 
2. pogoje, ki jih izpolnjuje letalska šola, 
3. datum izdaje in čas veljavnosti dovoljenja, ki je praviloma 

dvanajst mesecev. 
(3) V dovoljenju se lahko navede tudi druge pogoje in omejitve. 
Veljavnost dovoljenja se podaljša po preveritvi izpolnjevanja 
pogojev iz prejšnjega odstavka. 
(4) Pred izdajo dovoljenja mora komisija, ki jo imenuje direktor 
Uprave, pregledati pri vložniku, ali izpolnjuje pogoje iz tega člena 
tako, kot je navedeno v zahtevku. 

56. člen 
(razveljavitev dovoljenja za usposabljanje) 

Uprava razveljavi dovoljenje letalske šole za opravljanje 
strokovnega usposabljanja, če niso več izpolnjeni pogoji za 
njegovo izdajo. Uprava izdano dovoljenje razveljavi tudi, če letalska 
šola usposabljanja ne izvaja v zadnjih 12 mesecih. 

3.2. Vodja zrakoplova in dolžnosti na krovu 

57. člen 
(vodja zrakoplova, naloge in omejitve) 

(1) Na krovu zrakoplova mora biti vodja zrakoplova. 
(2) Vodja zrakoplova je odgovoren za pilotiranje zrakoplova in za 
njegovo varnost med letom. 
(3) Vodja zrakoplova ima najvišja pooblastila na krovu, vendar 
njegova pooblastila v zvezi s potniki zadevajo samo red in varnost. 
(4) Vodjo zrakoplova določi za vsak let oziroma del leta lastnik ali 
uporabnik, če zrakoplova ne uporablja lastnik. 
(5) Vodja zrakoplova vodi posadko pri vseh opravilih na 
zrakoplovu. 
(6) Vodja zrakoplova mora let opraviti v skladu s predpisi, od 
katerih sme odstopiti samo, kadar je to neizogibno zaradi varne 
izvedbe leta. 
(7) Vodja zrakoplova mora biti seznanjen z vsebino tovora, ki ga 
prevaža. 
(8) Opravila vodje zrakoplova, s katerim se prevažajo osebe in 
stvari v javnem zračnem prevozu, se sme opravljati do določene 
starosti, ki jo predpiše minister, pristojen za promet. 

58. člen 
(dolžnosti vodje zrakoplova) 

(1) Vodja zrakoplova zastopa interese lastnika oziroma uporabnika 
zrakoplova in je pooblaščen, da ukrepa v skladu s tem zakonom 
in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. 
(2) Vodja zrakoplova je odgovoren za varnost zrakoplova, 
posadke, potnikov in tovora. 
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(3) Vodja zrakoplova mora pred vzletom preveriti, ali sta posadka 
in zrakoplov pripravljena in sposobna za varen let in ali so vsi 
predpisani dokumenti v zrakoplovu. 
(4) Člani posadke so dolžni izpolnjevati ukaze vodje zrakoplova 
tudi, če je to izven njihovih predpisanih dolžnosti. 
(5) Potniki so dolžni upoštevati ukaze vodje zrakoplova. 
(6) Vodja zrakoplova ima pravico zavrniti sprejem članov posadke, 
potnikov ali tovora na krov in pravico zahtevati, da se izkrcajo ali 
odstranijo iz zrakoplova, če tako zahtevajo okoliščine. 
(7) Vodja zrakoplova lahko uporabi prisilne ukrepe za katere meni, 
da so opravičljivi, kadar je potrebno zagotoviti poslušnost in ohraniti 
red na krovu. 
(8) Vodja zrakoplova je takoj po pristanku dolžan pooblaščeni 
uradni osebi ministrstva, pristojnega za notanje zadeve, nuditi 
nujno strokovno pomoč in ji dati obvestila, kadar ta to zahteva v 
skladu s svojimi zakonskimi pooblastili. 

59. člen 
(pooblastila v primeru kršitev in kaznivih dejanj) 

(1) Če so podani razlogi za sum, da je bilo ali se neposredno 
pričakuje, da bo na krovu zrakoplova storjeno kaznivo dejanje ali 
drugo dejanje, s katerim se lajhko ogrozi varnost letenja ali oseb 
ali predmetov v nejm ali moti red in disciplina v zrakoplovu, vodja 
zrakoplova ukrepa v skladu s pooblastili. 
(2) Vodja zrakoplova lahko osumljencu storitve kaznivega dejanja, 
za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, odvzame 
prostost in ga preda pooblaščeni uradni osebi ministrstva, 
pristojnega za notranje zadeve ali ustreznim tujim organom zunaj 
Republike Slovenije, če zakon ne določa drugače. 
(3) Vodja zrakoplova mora poskrbeti, da so vsi dokazi, ki so 
pomembni za postopek o prekršku ali za preiskavo kaznivega 
dejanja, predani pristojnemu organu. 

60. člen 
(pooblastila vodje tujega zrakoplova) 

Vodja tujega zrakoplova, ki ima v skladu z zakonom države, ki 
nadzoruje plovnost zrakoplova, taka pooblastila, kot so določena 
v 57. in 58. členu tega zakona, ima enaka pooblastila v Republiki 
Sloveniji. 

61. člen 
(dolžnost obveščanja Uprave ob nesreči ali 

incidentu) 

V primeru letalske nesreče s smrtnim izidom ali hujšimi telesnimi 
poškodbami, ali pri kateri nastane precejšnja škoda na zrakoplovu 
ali lastnini, ki se ne prevaža na krovu, mora vodja zrakoplova 
takoj obvestiti Upravo in ji predati pisno poročilo. Enako velja tudi 
v primeru resnega incidenta. 

62. člen 
(dolžnost poročanja) 

Vodja zrakoplova ima enako dolžnost, da poroča o okoliščinah, 
dogodkih in motnjah v delovanju, ki lahko vplivajo na plovnost 
zrakoplova, kot jo imata lastnik in uporanik v skladu z 32. členom 
tega zakona. 

3.3. Druge določbe 

63. člen 
(časovne omejitve, počitki in število vzletov in 

pristankov) 

(1) Prevoznik mora zagotoviti, da posadke ne prekoračijo 
dovoljenih časovnih omejitev v zvezi z letenjem, počitki ter številom 

vzletov in pristankov. Zagotoviti mora tudi minimalni predpisani 
čas počitka. 
(2) Letalsko in drugo strokovno osebje mora neposredni vodja 
odstraniti z dela, dokler ne preneha stanje, ki ima za posledico 
nesposobnost za opravljanja dela. V takem primeru mora 
neposredni vodja na zahtevo delavca omogočiti zdravniški pregled 
delavca. 
(3) Prevoznik vodi zapise o času letenja, delovni obveznosti in 
počitkih letalskega in drugega strokovnega osebja. 
(4) Minister, pristojen za promet, predpiše dovoljeni čas letenja, 
čas delovne obveznosti, minimalne počitke, število vzletov in 
pristankov med delovnim časom ter zahteve v zvezi z vodenjem 
zapisov. 

64. člen 
(knjižica letenja) 

Vsak pilot mora voditi knjižico letenja v skladu s predpisi, ki jih 
izda minister, pristojen za promet. 

65. člen 
(vojaško letalsko in drugo vojaško strokovno osebje 

in predpisi) 

(1) Vojaško letalsko osebje je osebje, ki upravlja z vojaškim 
zrakoplovom ali opravlja druga dela v zvezi z njegovo uporabo. 
(2) Vse ostale osebe, ki sodelujejo v vojaškem zračnem prometu 
in niso vojaško letalsko osebje, so drugo vojaško strokovno 
osebje. 
(3) Vojaško letalsko osebje in drugo vojaško strokovno osebje 
mora imeti veljavno vojaško licenco in pooblastila za opravljanje 
posebnih strokovnih del, določene s posebnimi predpisi. 
(4) V posebnih predpisih iz prejšnjega odstavka tega člena, ki jih 
izda minister, pristojen za obrambo, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za promet, morajo biti upoštevane zahteve varnosti 
zračnega prometa in obrambni interesi države. 
(5) V predpisih iz prejšnjega odstavka tega člena se smiselno 
uredijo zlasti vprašanja iz 47., 49. in 50. člena tega zakona, pri 
čemer se upoštevajo vrste zrakoplovov, namen njihove uporabe 
in psihične ter fizične obremenitve, katerim je izpostavljeno 
vojaško letalsko in drugo vojaško strokovno osebje. 
(6) Licenco ali pooblastilo, ki se izda po tem členu, Uprava lahko 
uporabi kot podlago za izdajo in podaljšanje veljavnosti licence, ki 
se izda po določbah 42. do 64. člena tega zakona. 
(7) Licence in pooblastila, izdana osebju iz tretjega odstavka 
tega člena, se do izdaje posebnih predpisov iz tega člena, 
uporabljajo tudi kot vojaške licence. 
(8) Do uveljavitve predpisov iz tega člena se uporabljajo določbe 
tega zakona tudi za licence in pooblastila, ki se izdajo osebju iz 
tretjega odstavka tega člena. 

4.0. JAVNI ZRAČNI PREVOZ IN DRUGE 
DEJAVNOSTI V ZRAČNEM PROMETU 

66. člen 
(licence, spričevala in dovoljenja) 

(1) Javni zračni prevoz sme opravljati pravna ali fizična oseba, ki 
je pridobila operativno licenco in spričevalo letalskega prevoznika, 
v skladu z določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanih 
predpisov. 
(2) Druge dejavnosti v zračnem prometu sme opravljati pravna 
ali fizična oseba, ki je pridobila ustrezno spričevalo ali dovoljenje, 
v skladu z določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanih 
predpisov. 
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67. člen 
(operativna licenca) 

(1) Operativna licenca je dovoljenje, s katerim pristojni organ 
dovoli pravni ali fizični osebi opravljanje zračnega prevoza 
potnikov, pošte in/ali blaga, za plačilo in/ali najem, v skladu z 
izdano licenco. 
(2) Operativno licenco izda ministrstvo, pristojno za promet, 
oziroma Uprava, če ugotovi, da prosilec izpolnjuje predpisane 
pogoje glede sedeža podjetja in morebitne registrirane podružnice, 
pretežne dejavnosti, lastništva podjetja in dejanskega nadzora, 
finančne sposobnosti, osebja, zavarovanja in razpolaganja z 
zrakoplovi ter da ima veljavno spričevalo letalskega prevoznika. 
Operativna licenca velja, dokler so izpolnjeni pogoji za njeno izdajo. 
(3) Imetnik operativne licence mora takoj pisno obvestiti 
ministrstvo, pristojno za promet, oziroma Upravo o vseh 
spremembah, ki vplivajo na dejstva in okoliščine, ki so bile podlaga 
za izdajo operativne licence. 
(4) Minister, pristojen za promet, predpiše pogoje, način in 
postopek pridobitve operativne licence ter lahko predpiše roke in 
pogoje za preverjanje izpolnjevanja pogojev v zvezi z izdano 
operativno licenco. 

68. člen 
(spričevalo letalskega prevoznika) 

(1) Spričevalo letalskega prevoznika (AOC) je dokument, ki ga 
izda pristojni organ in s katerim pravna ali fizična oseba dokazuje, 
da ima strokovno sposobnost in potrebno organizacijo, da lahko 
zagotavlja varno delovanje zrakoplovov na področju letalskih 
dejavnosti, določenih v izdanem spričevalu. 
(2) Spričevalo letalskega prevoznika izda Uprava, če je ugotovila, 
da ima prosilec dovolj finančnih sredstev, znanja, strokovnosti, 
izkušenj, osebja, sredstev, opreme, organizacijo in dokumentacijo, 
da lahko zagotavlja varno delovanje zrakoplovov, vse v skladu s 
predpisi, pogoji in omejitvami, ki veljajo za letalske dejavnosti, ki 
jih želi prosilec opravljati. Spričevalo letalskega prevoznika se 
izda praviloma za eno leto. Njegova veljavnost se podaljša, če 
imetnik izpolnjuje zahteve, ki veljajo v času odločanja, ter glede 
na nove ugotovitve Uprave v skladu s tem členom. 
(3) Uprava lahko izda spričevalo letalskega prevoznika samo: 
1. državljanu Republike Slovenije ali 
2. pravni osebi, registrirani v Sloveniji, v kateri je večina njenega 

premoženja v lasti slovenskih pravnih ali fizičnih oseb. Vodenje 
in dejanski nadzor pravne osebe morata biti v rokah 
državljanov Republike Slovenije ali 

3. lokalni skupnosti ali 
4. Republiki Sloveniji. 
(4) Skupaj s spričevalom letalskega prevoznika Uprava določi 
operativne določbe s podrobnostmi o odobreni letalski dejavnosti 
ter pogoje in omejitve, ki veljajo za spričevalo. Uprava lahko omeji 
čas veljavnosti operativnih določb, oziroma jih lahko po potrebi 
dopolni ali spremeni. 
(5) Imetnik spričevala letalskega prevoznika mora takoj pisno 
obvestiti Upravo o vseh spremembah, ki vplivajo na dejstva in 
okoliščine, ki so bile podlaga za izdajo spričevala ali operativnih 
določb. Imetnik ne sme uveljavljati upravičenj iz spričevala, če 
Uprava ni pisno odobrila sprememb. 
(6) Spričevalo letalskega prevoznika, ki ga je izdal pristojni organ 
tuje države, se prizna v skladu z mednarodno pogodbo, ki zavezuje 
Republiko Slovenijo. 
(7) Minister, pristojen za promet, predpiše pogoje, način in 
postopek pridobitve spričevala letalskega prevoznika. 

69. člen 
(spričevala in dovoljenja za posebne namene) 

(1) S spričevalom letalskega prevoznika se lahko imetniku dovoli 
izvajanje izobraževanja in usposabljanja letalskega osebja in 

drugega strokovnega osebja. 
(2) Za letalske dejavnosti posebne vrste, kot so na primer dela v 
zraku, vleka reklamnih sporočil, snemanja iz zraka, se smiselno 
uporabljajo določbe 68. člena tega zakona, tudi če se taka 
dejavnost ne opravlja za plačilo. 
(3) Komercialna dejavnost dajanja zrakoplovov v najem šteje za 
letalsko dejavnost, za katero je potrebno spričevalo letalskega 
prevoznika. 
(4) Za letalske prireditve in letalska tekmovanja je potrebno 
posebno dovoljenje, ki ga izda Uprava v skladu s pogoji, ki jih 
predpiše, minister, pristojen za promet. 

70. člen 
(zračni prevoz za lastne potrebe) 

(1) Za opravljanje zračnega prevoza za lastne potrebe se 
smiselno uporabljajo določbe 68. člena tega zakona. 
(2) Zračni prevoz za lastne potrebe je letalski prevoz, ki se ne 
opravlja na pridobiten način. 

71. člen 
(naloge in pooblastila Uprave) 

Uprava izvaja nadzor in spremlja delo imetnikov spričeval 
letalskega prevoznika in dovoljenj, ki jih izdaja v skladu s tem 
poglavjem. V ta namen imajo njeni pooblaščeni predstavniki prost 
in neomejen dostop do prostorov, sredstev in opreme imetnikov 
navedenih listin in tudi do vseh dokumentov in podatkov, vključno 
z računalniškimi podatki. 

72. člen 
(razveljavitev spričeval in dovoljenj) 

(1) Če Uprava ugotovi, da se pravice iz spričevala letalskega 
prevoznika ali dovoljenja izvršujejo tako, da se kršijo veljavni 
predpisi, pogoji ali omejitve, ali zunaj obsega operativnih določb, 
lahko Uprava tako listino takoj razveljavi ali začasno razveljavi, 
dokler niso kršitve odpravljene, oziroma dokler ni opravljen nadaljnji 
postopek. 
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko Uprava 
izjemoma določi dodatne omejitve operativnih določb, če ugotovi, 
da bo s takimi ukrepi zagotovljena varnost zračnega prometa. 
(3) Spričevalo letalskega prevoznika se šteje za neveljavno, če 
niso več izpolnjeni pogoji iz 68. člena tega zakona. 

73. člen 
(posebno dovoljenje za redni in posebni zračni prevoz 

za tujega prevoznika) 

(1) Tuj letalski prevoznik lahko opravlja redni zračni prevoz v 
Republiko Slovenijo ali iz nje v skladu s pogoji dvostranskega ali 
večstranskega sporazuma, katerega pogodbenica je Republika 
Slovenija. Če takšnega sporazuma ni, lahko ministrstvo, pristojno 
za promet, ali organ, ki ga ta določi, tujemu letalskemu prevozniku 
izda posebno dovoljenje za opravljanje rednega zračnega prevoza 
v Republiko Slovenijo oziroma iz nje.. 
(2) Uprava izda dovoljenje in določi pogoje za opravljanje 
posebnega zračnega prevoza. Minister, pristojen za promet, 
predpiše pogoje in primere, ko dovoljenje ni potrebno. 
(3) Organ, pristojen za izdajo dovoljenj po tem členu, lahko odkloni 
izdajo dovoljenja tujemu letalskemu prevozniku, če slovenski 
prevozniki nimajo enakih pravic v državi, iz katere je tuji prevoznik. 

74. člen 
(druge zahteve) 

Operativna licenca, spričevalo letalskega prevoznika in dovoljenje 
po tem poglavju se lahko izda samo, kadar ni v nasprotju z javnimi 
interesi ali okoljevarstvenimi predpisi. 
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75. člen 
(razveljavitev posebnega dovoljenja za redni in 

posebni zračni prevoz) 

(1) Dovoljenje, izdano po 73. členu tega zakona, lahko organ, ki 
ga je izdal, razveljavi, če se je imetnik znatno oddaljil od pogojev 
na podlagi katerih je bilo dovoljenje izdano, ali če imetnik ni 
sposoben izvajati svojih pravic na predpisan način in če se stanje 
ne popravi v določenem času. 
(2) Tako dovoljenje se šteje za neveljavno, če je bilo imetnikovo 
spričevalo letalskega prevoznika razveljavljeno. 

76. člen 
(dolžnosti letalskega prevoznika) 

(1) Letalski prevoznik mora redni zračni prevoz opravljati redno 
v skladu z redom letenja, ki se določi posebej za poletno in posebej 
za zimsko prometno obdobje. 
(2) Prevoznik mora objaviti red letenja najmanj 15 dni pred 
začetkom njegove veljavnosti za določeno prometno obdobje, 
spremembe pa najmanj 10 dni pred njihovo uveljavitvijo. 
(3) Med veljavnostjo reda letenja sme prevoznik ustaviti zračni 
promet na liniji, oziroma spremeniti red letenja na njej zaradi višje 
sile ali drugih izrednih dogodkov, ki onemogočajo njeno 
vzdrževanje, o čemer mora na ustrezen način obvestiti javnost. 
(4) Prevozniki in upravljalci letališč morajo evidenco o opravljenem 
prometu in njegovi rednosti pošiljati ministrstvu, pristojnem za 
promet, v skladu z navodili. 
(5) Letalski prevoznik, ki prepelje tujca, ki ne izpolnjuje zakonskih 
pogojev za vstop v državo, mora takšno osebo odpeljati iz države 
v času, ki mu ga določi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. 
Vse stroške, ki nastanejo v zvezi s tem (nastanitev, oskrba, 
prevoz), krije letalski prevoznik. 

i 

5.0. LETALIŠČA IN VZLETIŠČA 

5.1. Splošne določbe 

77. člen 
(splošne določbe) 

(1) Letališča so lahko civilna, vojaška ali mešana. 
(2) Civilna letališča so: 
1. javna in 
2. za lastne potrebe. 
(3) Določene vrste in kategorije zrakoplovov lahko poleg letališč 
uporabljajo pod predpisanimi pogoji tudi vzletišča in druge urejene 
površine. 
(4) Letališča se razvrščajo glede na referenčno kodo, kategorijo, 
namen in obseg zračnega prometa. 
(5) Minister, pristojen za promet, izda predpise o razvrščanju 
letališč iz prejšnjega odstavka in pogojih, ki jih morajo izpolnjevati 
v odvisnosti od razvrstitve. 

78. člen 
(sistem letališč) 

V skladu z zasnovo omrežja letališč iz prostorskega plana letališč 
Republike Slovenije vlada na predlog ministra, pristojnega za 
promet, opredeli sistem javnih letališč, ki zagotavljajo javni interes 
ter enakomeren regionalni razvoj in njihovo povezavo z drugimi 
prometnimi sistemi. Letališča, ki so vključena v sistem javnih 
letališč, so infrastrukturni objekti državnega oziroma lokalnega 
pomena. 

79. člen 
(obveznost izpolnjevanja predpisanih pogojev) 

Letališče in vzletišče mora izpolnjevati vse predpisane varnostne 
in druge pogoje glede na: določeno referenčno kodo, kategorijo, 
namen in obseg zračnega prometa, predpisane službe in druge 
pogoje, določene v obratovalnem dovoljenju. 

5.2. Letališka infrastruktura in službe na letališču 

80. člen 
(letališka infrastruktura) 

(1) Infrastrukturni objekti, naprave in sredstva (v nadaljevanju: 
letališka infrastruktura) na letališčih so: 
1. vzletno pristajalne in vozne steze; 
2. ploščadi; 
3. navigacijski objekti, naprave in sredstva ter objekti, naprave 

in sredstva za nadzor prometa; 
4. potniški terminali; 
5. pripomočki za letalski tovor; 
6. infrastruktura zemeljskega transporta ter notranjih prometnih 

tokov in parkirišča; 
7. infrastruktura, potrebna za obratovanje letališča in pomožni 

objekti, naprave in sredstva; 
8. infrastruktura za letalsko gorivo; 
9 infrastruktura varovanja; 
10.druga infrastruktura, ki je namenjena varnemu odvijanju 

zračnega prometa in obratovanju letališča. 
(2) Letališka infrastruktura so tudi drugi objekti in naprave, ki so 
potrebni za opravljanje javnega zračnega prevoza. 

81. člen 
(službe na letališču) 

(1) Na javnem letališču morajo biti organizirane letališke in druge 
službe (v nadaljevanju: letališke službe), v odvisnosti od 
referenčne kode, kategorije, namena in obsega zračnega 
prometa. 
(2) Letališke službe so: 
1. reševalna in gasilska služba; 
2. služba za odstranjevanje zrakoplovov v okvari; 
3. vzdrževalne službe; 
4. službe za zmanjšanje nevarnosti, ki jih povzročajo ptice; 
5. služba za upravljanje ploščadi; 
6. služba varovanja; 
7. druge službe, ki zagotavljajo varen vzlet, pristanek, gibanje in 

postanek zrakoplovov. 
(3) Druge službe so: 
1. navigacijske službe zračnega prometa; 
2. policija; 
3. carinska služba; 
4. inšpekcijske službe (zdravstvena, veterinarska, fitopatološka 

in druge); 
5. služba medicinske ali prve pomoči; 
6. služba za zagotavljanje letalskega goriva in maziva; 
7. službe zemeljske obravnave zrakoplovov, potnikov in stvari; 
8. druge službe, ki zagotavljajo reden in varen zračni promet in 

prevoz. 
(4) Minister, pristojen za promet, predpiše: 
1. katere so druge službe iz prejšnjih dveh odstavkov; 
2. letališke službe, ki morajo biti organizirane na letališču za 

lastne potrebe. 
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5.3. Uporaba letališč in vzletišč 

82. člen 
(splošno o uporabi letališč in vzletišč) 

(1) Zrakoplov v domačem zračnem prometu in javnem zračnem 
prevozu sme uporabljati za vzletanje in pristajanje poleg javnega 
letališča tudi vzletišče. 
(2) Zrakoplov, s katerim se opravlja domači javni zračni prevoz, 
sme pristati in vzleteti tudi izven javnega letališča, če mora pristati 
zaradi višje sile ali nevarnosti, drugi domači zrakoplovi pa smejo 
pristati in vzleteti izven letališča ali vzletišča tudi, če opravljajo 
posebne naloge (leti v humanitarne in zdravstvene namene, leti 
za potrebe iskanja in reševanja, znanstveno raziskovalni leti, 
dela v zraku in podobno). 

83. člen 
(dodatni pogoji za določena letališča) 

(1) Na javnem letališču ali njegovem delu morajo biti zagotovljeni 
prostorski in drugi pogoji za delo organov za notranje zadeve, 
carinskih organov in inšpekcijskih služb ter navigacijskih služb 
zračnega prometa, če je za obratovanje letališča to potrebno. Na 
letališču, ki je namenjeno za mednarodni zračni promet (v 
nadaljevanju: mednarodno letališče), morajo biti zagotovljeni za 
navedene organe vsi predpisani pogoji. 
(2) Sklep o odprtju obstoječega letališča kot mednarodnega 
letališča sprejme vlada na predlog ministra, pristojnega za promet, 
ob poprejšnjem soglasju ministrov, pristojnih za finance, notranje 
zadeve, zaščito in reševanje, meteorološke pojave, zdravstvo, 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter obrambo. 
(3) Na podlagi obrazložene pisne vloge lastnika ali upravljalca 
letališča, lahko minister, pristojen za promet, v odvisnosti od 
nameravane vrste zračnega prometa, ob soglasju ministrov, 
pristojnih za finance, notranje zadeve, zdravstvo, kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, začasno dovoli opravljanje mednarod- 
nega zračnega prometa tudi na letališču, ki ni mednarodno 
letališče. 

84. člen 
(pravica uporabe javnega letališča) 

Zrakoplov, ki ima dovoljenje, da leti v slovenskem zračnem 
prostoru, ima pravico rabe letališke infrastrukture in predpisanih 
služb, glede na referenčno kodo, kategorijo, namen in zmogljivosti 
letališča, v skladu z veljavnimi predpisi. 

85. člen 
(časovni bloki - sloti) 

Na letališču, na katerem se ne more v zahtevanem času sprejeti 
ali odpraviti vseh zrakoplovov, v skladu z zahtevkom enega ali 
več prevoznikov, se določi sistem usklajevanja in določanja 
časovnih blokov (v nadaljevanju: slot). 

86. člen 
(omejitve in prepovedi obratovanja letališča) 

(1) Pristojni organ lahko začasno omeji ali prepove obratovanje 
letališča, če to zahtevajo razlogi varnosti zračnega prometa. 
(2) Vlada lahko na predlog ministra, pristojnega za promet, 
začasno omeji ali prepove obratovanje letališča, če to zahtevajo 
državni interesi. 
(3) Omejitev ali prepoved iz prvega odstavka tega člena sme 
praviloma trajati, dokler ne prenehajo razlogi za omejitev ali 
prepoved obratovanja letališča; omejitev ali prepoved iz drugega 
odstavka tega člena, pa sme trajati najdlje tri mesece za javno 
letališče, za letališče za lastne potrebe in vzletišče, pa ne več kot 
šest mesecev. 

(4) Škodo v zvezi z omejitvijo ali prepovedjo obratovanja letališča 
povrne tisti, ki je povzročil omejitev ali prepoved, razen če gre za 
višjo silo. 

87. člen 
(objava splošnih pogojev za uporabo letališča) 

(1) Splošni pogoji za uporabo javnega letališča se objavijo na 
način, ki je običajen v zračnem prometu. Upravljalec letališča 
posreduje Upravi splošne pogoje v odobritev in objavo. 
(2) Uprava pred odobritvijo in objavo pridobi tudi soglasje 
ministrstev, pristojnih za promet, finance, notranje zadeve, 
obrambo, okolje in prostor, zdravstvo ter kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, če zadevajo njihove odgovornosti in pristojnosti. 

88. člen 
(uporaba civilnih letališč za vojaške potrebe ter 
mešanih letališč in vojaških letališč za civilne 

zrakoplove) 

(1) Civilna letališča in vzletišča lahko uporablja tudi ministrstvo, 
pristojno za obrambo, za potrebe vojaškega zračnega prometa. 
Pri tem mora ravnati v skladu s predpisi o uporabi letališč in 
vzletišč ter v skladu s splošnimi in posebnimi pogoji za njihovo 
uporabo oziroma obratovanje. 
(2) Ministrstvo, pristojno za obrambo, sme na civilnem letališču in 
vzletišču graditi in uporabljati stabilne objekte in naprave, kadar 
to opravičujejo potrebe obrambe in to ne ogroža rednosti in 
varnosti civilnega zračnega prometa. 
(3) O rabi prostora za potrebe gradnje in uporabe objektov in 
naprav iz prejšnjega odstavka odloča minister, pristojen za 
promet, v soglasju z ministrom, pristojnim za obrambo, v skladu 
s predpisanimi dovoljenji in soglasji. 
(4) Ministrstvo, pristojno za obrambo, lahko dovoli uporabo dela 
vojaškega letališča in gradnjo stabilnih objektov in naprav za 
potrebe civilnega zračnega prometa. Dovoljenje izda minister, 
pristojen za obrambo. 
(5) Vojaško letališče ali del vojaškega letališča, ki izpolnjuje 
predpisane pogoje za zračni promet iz tega zakona in predpisov, 
izdanih na njegovi podlagi, se sme uporabljati kot javno letališče, 
pod pogoji in na način, ki se določi s pogodbo med ministrstvom, 
pristojnim za obrambo in upravljalcem letališča oziroma letalskim 
prevoznikom. Obratovalno dovoljenje za takšno letališče ali njegov 
del izda Uprava. ' ♦ f 

5.4. Pogoji za gradnjo in rekonstrukcijo 

89. člen 
(predhodno soglasje v območju izključne rabe 

letališča) 

(1) Pred določitvijo lokacije in za graditev letališča, graditev ali 
postavitev drugih objektov in naprav iz 80. člena tega zakona ter 
drugih objektov in naprav na območju izključne rabe letališča, je 
potrebno poleg dovoljenj in soglasij, določenih po predpisih o 
urejanju prostora in graditvi objektov še predhodno soglasje, 
izdano s stališča varnosti zračnega prometa in tehnologije dela 
služb iz 81. člena tega zakona. 
(2) Predhodno soglasje iz prejšnjega odstavka izda Uprava. 
Pred njegovo izdajo pristojni organ ne sme izdati lokacijskega ali 
gradbenega dovoljenja, ali enotnega dovoljenja za gradnjo, niti 
izdati odločbe o dovolitvi priglašenih del. Predhodno soglasje se 
ne izda, če bi objekt ali naprava ovirala letališki promet, delovanje 
navigacijskih naprav ali delo predpisanih služb na letališču. 
(3) Šteje se, da soglasje iz tega člena ni izdano, če ga Uprava ni 
izdala v dveh mesecih od prejema popolne vloge. 
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka Uprava lahko 
podaljša rok, če strokovna presoja zaradi obsežnosti preverjanj, 
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ki so potrebna za izdajo tega soglasja ni možna v navedenem 
roku. 
(5) V postopku odločanja o zahtevku iz tega člena Uprava najprej 
ugotovi, ali stanje v prostoru s stališča zračnega prometa dopušča 
gradnjo letališča oziroma objekta ali postavitev naprave, glede na 
predvideno referenčno kodo, kategorijo, namen in obseg prometa. 
V primeru, da te predpostavke niso izpolnjene, Uprava zahtevek 
zavrne, sicer pa nadaljuje postopek. 
(6) O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za promet. 

90. člen 
(predhodno soglasje v območju omejene in 

nadzorovane rabe) 

(1) Če je nameravna gradnja ali postavitev objektov oziroma 
naprav v območju omejene ali v območju nadzorovane rabe 
letališča, je potrebno poleg dovoljenj in soglasij, določenih po 
predpisih o urejanju prostora in graditvi objektov še predhodno 
soglasje, izdano s stališča varnosti zračnega prometa in 
tehnologije dela služb iz 81. člena tega zakona. 
(2) Za izdajo predhodnega soglasja iz prejšnjega člena se smiselno 
uporabljajo določbe drugega do šestega odstavka prejšnjega 
člena. 

91. člen 
(vsebina predhodnega soglasja) 

V predhodnem soglasju iz prejšnjih dveh členov se določi zlasti: 
1. predviden čas, v katerem je potrebno dokončati gradnjo ali 

rekonstrukcijo, 
2. druge pogoje, ki jih je potebno upoštevati pri gradnji ali 

rekonsktrukciji tako, da so upoštevna določila predpisov, ki 
se nanašajo na projektiranje, gradnjo in upravljanje letališč, 
delovanje predpisanih služb in strokovnega osebja ter 
tehnologijo dela. 

92. člen v 
(tehnični pregled) 

(1) Po končani gradnji ali rekonstrukciji letališča ali objektov iz 80. 
člena tega zakona, se opravi tehnični pregled, v skladu s predpisi 
o gradnji objektov, razen za vgrajene inštalacije in opremo, ki ne 
služijo objektu, temveč tehnološkemu procesu investitorjeve 
dejavnosti. 
(2) Pri tehničnem pregledu iz prejšnjega odstavka sodelujejo 
predstavniki Uprave. 

93. člen 
(gradnja, razširitev in opustitev vojaškega letališča) 

Gradnja, razširitev in opustitev vojaškega letališča je v pristojnosti 
ministrstva, pristojnega za obrambo. Za lokacijo vojaškega 
letališča in vzletišča je potrebno dobiti soglasje ministra, 
pristojnega za promet. 

5.5. Obratovalno dovoljenje letališč in vzletišč 

94. člen 
(obratovalni pogoji) 

Letališče se sme uporabljati v zračnem prometu in zračnem 
prevozu, če izpolnjuje poleg pogojev, ki jih določajo predpisi o 
graditvi objektov, tudi druge pogoje, v odvisnosti od referenčne 
kode, kategorije, namena in obsega prometa, če ima obratovalno 
dovoljenje Uprave in je vpisano v vpisnik letališč. 

95. člen 
(obratovalno dovoljenje letališča) 

(1) Investitor, lastnik oziroma upravljalec letališča po opravljenem 
tehničnem pregledu iz 92. člena tega zakona oziroma po 
zamenjavi izvajalca določene službe ali večjih organizacijskih in. 
osebnih spremembah, pisno zaprosi Upravo za izdajo 
obratovalnega dovoljenja in vpis v vpisnik civilnih letališč. V vlogi 
za izdajo obratovalnega dovoljenja in vpis v vpisnik letališč navede 
in z dokumenti dokaže usposobljenost za opravljanje nameravane 
dejavnosti in predlaga čas pregleda pred izdajo obratovalnega 
dovoljenja. 
(2) S pregledom iz prejšnjega odstavka se ugotovi izpolnjevanje 
predpisanih pogojev in sicer zlasti ali: 
1. stanje ustreza pogojem, določenim v predhodnem soglasju; 
2. so izpolnjeni predpisani pogoji glede fizičnih karakteristik, 

vizualnih sredstev za navigacijo, vizualnih sredstev za 
označevanje ovir in vizualnih sredstev za označevanje območij 
omejene uporabe; 

3. so navigacijski in drugi pripomočki ter telekomunikacijske 
naprave in sistemi napajanja z električno energijo skladni s 
predpisanimi pogoji; 

4. so organizirane predpisane letališke in druge službe na letališču 
in ali te službe izpolnjujejo predpisane pogoje; 

5. je potrjen letališki varnostni program in načrt za postopke v 
sili; 

6. notranja organizacija upravljalca letališča zagotavlja varen in 
reden zračni promet in zračni prevoz; 

7. so izpolnjeni drugi pogoji glede na referenčno kodo, kategorijo, 
namen in obseg prometa. 

(3) Če je pred izdajo obratovalnega dovoljenja potrebno preveriti 
zanesljivost delovanja ali tehnološke procese, lahko upravljalec 
zaprosi za poskusno obratovanje. Dovoljenje za poskusno 
obratovanje se izda po enakem postopku kot obratovalno 
dovoljenje in velja največ eno leto. 
(4) Veljavnost obratovalnega dovoljenja se lahko časovno omeji, 
v odvisnosti od pogostosti tehničnih in tehnoloških sprememb. 
(5) O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za promet. 

96. člen 
(razveljavitev obratovalnega dovoljenja letališča) 

(1) Če Uprava ugotovi, da letališče ne izpolnjuje več predpisanih 
pogojev iz 95. člena tega zakona, lahko obratovalno dovoljenje 
letališča takoj v celoti ali delno razveljavi ali spremeni. 
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko Uprava 
izjemoma predpiše dodatne omejitve in pogoje, če ugotovi, da bo 
s takimi ukrepi zagotovljena varnost zračnega prometa. 

97. člen 
(obratovalno dovoljenje vzletišča) 

(1) Za vzletišča se smiselno uporabljajo določbe 89. in 94. do 96. 
člena tega zakona. Obratovalno dovoljenje za vzletišča se izda 
največ za eno leto in se lahko podaljša. 
(2) Minister, pristojen za promet, predpiše tehnične pogoje, 
omejitve in način uporabe vzletišč. 

5.6. Vpisnik letališč in vpisnik vzletišč 

98. člen 
(vpisnik in vpisi) 

(1) Letališče se vpiše v vpisnik civilnih letališč, vzletišče pa v 
vpisnik vzletišč po izdaji obratovalnega dovoljenja. Zoper odločbo, 

* 
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s katero se izda obratovalno dovoljenje, ni pritožbe. 
(2) Minister, pristojen za promet, predpiše vsebino in način 
vodenja vpisnika civilnih letališč in vpisnika vnetišč. 

99. člen 
(izbris iz vpisnika) 

(1) Letališče se izbriše iz vpisnika civilnih letališč: 
1. če najmanj dve leti ne izpolnjuje tehničnih in drugih pogojev 

oziroma nima obratovalnega dovoljenja; 
2. če to zahteva lastnik oziroma upravljalec letališča. 

5.7. Druge določbe 

100. člen 
(zbirne in tematske letalske karte) 

(1) Uprava vodi zbirno karto in tematske karte: vseh letališč in 
vzletišč z letališkimi conami, priletno-odletnimi ravninami, ovirami 
in vplivnimi območji; zračnih poti, mejnih točk in radionavigacijskih 
naprav; organizacije in klasifikacije zračnega prostora; 
prepovedanih in nevarnih območij, območij omejitev in vseh drugih 
objektov, potencialno nevarnih za zračni promet in druge. 
(2) Dokumentacija iz prejšnjega odstavka ni javna. 

101. člen 
(podzakonski predpisi) 

(1) Minister, pristojen za promet, glede na referenčno kodo in 
kategorijo letališča ter v odvisnosti od namena letališča oziroma 
vzletišča in obsega zračnega prometa, določi: 
1. katera letališka infrastruktura in službe ter v kakšnem obsegu 

so potrebne na določenem letališču; 
2. tehnične, tehnološke in organizacijske pogoje in standarde 

za letališča; 
3. obratovalni čas letališč ter način njegovega usklajevanja; 
4. pogoje in način obratovanja letališč ob zmanjšani vidljivosti; 
5. način in vsebino pregleda pred izdajo obratovalnega dovoljenja 

za letališče; 
6. način in pogoje, ki lahko vplivajo na varnost zračnega prometa; 
7. način in pogoje za opravljanja kontrole in vzdrževanja letališč 

ter način opravljanja kontrole kvalitete del; 
8. način in vsebino poročanja o izrednih dogodkih na letališču, 

ki so ali bi lahko ogrozili varnost zračnega prometa in o 
analiziranju teh dogodkov; 

9. druge pogoje za zagotovitev nemotenega in varnega odvijanja 
zračnega prometa in obratovanja letališča; 

10. tehnične in organizacijske pogoje ter vrste zračnega prometa 
in zračnega prevoza, ki se smejo opravljati na vzletišču. 

(2) Minister, pristojen za promet, izda v soglasju z ministrom, 
pristojnim za notranje zadeve in ministrom, pristojnim za zaščito 
in reševanje podrobne vsebine načrtov za postopke v sili. 

5.8. Ovire za zračni promet 

102. člen 
(lokacija ovir) 

(1) Ovire za zračni promet so v coni letališča oziroma v coni 
vzletišča ali zunaj nje. Cono letališča objavi Uprava na način, ki je 
običajen v zračnem prometu. , 
(2) Med ovire v coni letališča štejejo objekti, instalacije, naprave, 
drevje in zvišanje okoliškega terena, kakor tudi poglobitve terena 
za ceste, kanale in podobno. 
(3) Zunaj cone letališča, štejejo za ovire: 
1. v krogu s polmerom 10 kilometrov od referenčne točke letališča 

- objekti, instalacije in naprave, ki so višje kot 100 metrov ali 

višje kot 30 metrov, pa se nahajajo na terenu, ki je več kot 100 
metrov višji od referenčne točke letališča; 

2. objekti, instalacije in naprave, ki se nahajajo izven kroga iz 
prejšnje točke, in ki so višji od 30 metrov in ki stojijo na naravnih 
ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške 
pokrajine za več kot 100 metrov; 

3. vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 100 metrov 
od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so napeti 
nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 metrov. 

(4) Naprave, namenjene navigacijskim službam zračnega 
prometa, niso ovire v smislu drugega in tretjega odstavka tega 
člena. 

103. člen 
(cona letališča) 

(1) V coni letališča je postavljanje ovir izjemoma dovoljeno. 
(2) Cono civilnega letališča določi Uprava, cono vojaškega 
letališča pa določi minister, pristojen za obrambo, v soglasju z 
ministrom, pristojnim za promet. 

104. člen 
(postavljanje in odstranitev ovir) 

(1) Kdor namerava postaviti novo, ali povečati oziroma povišati 
obstoječo oviro, mora za to dobiti predhodno soglasje. 
(2) Soglasje iz prejšnjega odstavka izda Uprava glede ovir v coni 
civilnega letališča; ministrstvo, pristojno za obrambo, pa glede 
ovir v coni vojaškega letališča. 
(3) Organ iz prejšnjega odstavka lahko izda soglasje, če ugotovi, 
da nameravani poseg ne bo prizadel varnosti zračnega prometa. 
(4) Če je ovira zgrajena ali povečana brez soglasja ali v nasprotju 
s soglasjem, jo mora investitor odstraniti na lastne stroške. 
Odločbo o tem izda Uprava. 

105. člen 
{zaznamovanje ovir) 

(1) Ovire se zaznamuje z orientacijskimi znamenji, ki jih je potrebno 
vzdrževati v brezhibnem stanju. 
(2) Orientacijska znamenja postavlja in vzdržuje: 
1. lastnik ali uporabnik objekta, če so taki objekti zgrajeni po 

zgraditvi letališča oziroma določitvi letališke cone; 
2. lastnik ali uporabnik letališča, če se le-to gradi oziroma 

rekonstruira ali se spremeni letališka cona potem, ko so bili 
taki objekti že zgrajeni. 

(3) Minister, pristojen za promet, predpiše orientacijska znamenja 
in način zaznamovanja ovir. 

106. člen 
(motnje za zračni promet) 

(1) Za postavitev in delovanje naprav ali sistemov v coni letališča, 
ki lahko povzročajo elektromagnetne, svetlobne ali druge motnje 
na napravah za vodenje zrakoplovov, oziroma lahko ovirajo ali 
zavedejo posadko zrakoplova ali službe zračnega prometa, je 
potrebno dovoljenje. Na pisni zahtevek lastnika oziroma 
upravljalca takšne naprave s prikazom naprave in opisom njenega 
delovanja, Uprava lahko izda dovoljenje. V dovoljenju navede 
pogoje delovanja in omejitve, ki so primerne za preprečitev motenj 
in zagotovljajo varnost zračnega prometa. 
(2) Letalski inšpektor lahko začasno ali trajno prepove delovanje 
katere koli naprave ali sistema iz prejšnjega odstavka, če se 
ugotovi, da lahko vpliva na varnost zračnega prometa. 
(3) Stroški prepovedi delovanja naprav in sistemov iz prvega 
odstavka tega člena bremenijo lastnika oziroma upravljalca takšne 
naprave ali sistema. 
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5.9. Varovanje okolja 

107. člen 
(okoljevarstvene zahteve glede emisij zrakoplovov v 

območju letališč) 

(1) Minister, pristojen za promet, izda v soglasju z ministrom, 
pristojnim za okolje in prostor, predpis o dovoljenem skupnem 
hrupu in emisiji moto'rjev zrakoplovov na letališču in v letališki 
coni ter pristojbine za odpravo škodljivih posledic na okolje, če 
hrup in emisije presegajo dovoljene meje ali drugače škodijo okolju 
ter o ustanovitvi in nalogah komisije za nadzor zmanjšanja vplivov 
na okolje in načinu nadzora. 
(2) Pristojbine iz prejšnjega odstavka se uporabljajo za 
zmanjšanje vpliva in odpravo posledic hrupa in emisij motorjev. 
Pristojbine lastnikom oziroma uporabnikom zrakoplovov 
zaračunava in pobira upravljalec letališča, ki ga za vsako letališče 
posebej določi Uprava, uporabijo pa se lahko izključno za 
zmanjšanje vpliva in odpravo posledic hrupa in emisij motorja na 
okolje. 
(3) Namensko uporabo pristojbin iz prvega odstavka tega člena 
nadzoruje komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za promet, v 
soglasju z ministrom, prostojnim za okolje in prostor in lokalno 
skupnostjo, na območju katere se letališče nahaja. Akt o 
imenovanju komisije se objavi na krajevno običajen način. 

6.0. NAVIGACIJSKE SLUŽBE ZRAČNEGA 
PROMETA 

6.1. Splošne določbe 

108. člen 
(letalski navigacijski postopki in pravica prepovedi 

zračnega prometa) 

(1) Vsak, ki opravlja naloge v navigacijskih službah zračnega 
prometa, mora ravnati tako, da sta zagotovljena varnost in red, 
ter da ni ogrožena varnost ljudi in premoženja. 
(2) Za vsako letališče in vzletišče se določijo način, postopki in 
drugi pogoji za varno vzletanje in pristajanje zrakoplovov. Postopke 
in druge pogoje za letališče, na katerem so organizirane službe 
zračnega prometa, določi izvajalec, ki zagotavlja službe zračnega 
prometa, za druga letališča in vzletišča pa upravljalec letališča 
oziroma vzletišča. 
(3) Pristojna služba zračnega prometa lahko v določenem delu 
zračnega prostora ali na določenem letališču oziroma vzletišču, 
po lastni presoji ali na zahtevo vodje zrakoplova, druge 
navigacijske službe zračnega prometa ali upravljalca letališča, 
začasno prepove ali omeji zračni promet, če to zahtevajo interesi 
varnosti leta določenega zrakoplova. 

6.2. Navigacijske službe zračnega prometa 

109. člen 
(navigacijske službe zračnega prometa) 

Navigacijske službe zračnega prometa so: 
1. službe letalskih informacij; 
2. službe zračnega prometa; 
3. služba letalskih telekomunikacij; 
4. služba iskanja in reševanja zrakoplovov; 
5. služba letalske meteorologije. 
(2) Izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa morajo 

zagotoviti predpisane pogoje, ki so določeni s tem zakonom in 
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. 
(3) Izvajalci služb iz prvega odstavka tega člena morajo med 
seboj sodelovati in se tekoče obveščati o vseh dogodkih in 
spremembah, ki bi lahko vplivale na varnost zračnega prometa. 

6.3. Infrastrukturni objekti, naprave in sistemi 
navigacijskih služb zračnega prometa 

110. člen 
(infrastrukturni objekti, naprave in sistemi 

navigacijskih služb zračnega prometa) 

Minister, pristojen za promet, določi, kateri objekti, naprave in 
sistemi štejejo za infrastrukturne objekte, naprave in sisteme 
navigacijskih služb zračnega prometa ter pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati zlasti: kontrolni centri za vodenje zračnega prometa, 
telekomunikacijski, radarski ter drugi podobni objekti, naprave in 
sistemi, letalske meteorološke postaje, naprave in sistemi, centri 
za iskanje in reševanje zrakoplovov in letalski informacijski centri. 

6.4. Pogoji za gradnjo ali rekonstrukcijo oziroma 
postavitev infrastrukturnih objektov, naprav in 
sistemov navigacijskih služb zračnega prometa 

111. člen 
(predhodno soglasje) 

(1) Pred določitvijo lokacije in za graditev ali postavitev 
infrastrukturnih objektov, naprav in sistemov navigacijskih služb 
zračnega prometa iz 110. člena ter drugih objektov in naprav na 
vplivnih območjih teh sredstev, je potrebno poleg dovoljenj in 
soglasij, določenih po predpisih o urejanju prostora in graditvi 
objektov, še predhodno soglasje, izdano s stališča varnosti 
zračnega prometa in tehnologije dela služb iz 109. člena tega 
zakona. 
(2) Predhodno soglasje iz prejšnjega odstavka izda Uprava. Pred 
njegovo izdajo pristojni organ ne sme izdati lokacijskega ali 
gradbenega dovoljenja, ali enotnega dovoljenja za gradnjo, niti 
izdati odločbe o dovolitvi priglašenih del. 
(3) Šteje se, da soglasje iz tega člena ni izdano, če ga Uprava ni 
izdala v dveh mesecih od prejema popolne vloge. 
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka Uprava lahko 
podaljša rok, če strokovna presoja zaradi obsežnosti preverjanj, 
ki so potrebna za izdajo tega soglasja ni možna v navedenem 
roku. 
(5) V postopku odločanja o zahtevku iz prejšnjega člena Uprava 
najprej ugotovi, ali stanje v prostoru s stališča zračnega prometa 
dopušča gradnjo objekta ali postavitev naprave. V primeru, da te 
predpostavke niso izpolnjene, Uprava zahtevek zavrne, sicer pa 
nadaljuje postopek. 
(6) O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za promet. 

112. člen 
(tehnični pregled infrastrukturnih objektov, naprav in 

sistemov navigacijskih služb zračnega prometa) 

(1) Po končani gradnji ali rekonstrukciji gradbenih objektov iz 110. 
člena, se opravi tehnični pregled, v skladu s predpisi o gradnji 
objektov, če je tako določeno v predpisih o graditvi objektov, 
razen za vgrajene inštalacije in opremo, ki ne služijo objektu, 
temveč tehnološkemu procesu investitorjeve dejavnosti. 
(2) Pri tehničnem pregledu iz prejšnjega odstavka sodelujejo 
predstavniki Uprave. 
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6.5. Obratovalno dovoljenje za infrastrukturne 
objekte, naprave in sisteme navigacijskih služb 
zračnega prometa 

113. člen 
(obratovalno dovoljenje) 

(1) Infrastrukturni objekt, naprava in sistem navigacijskih služb 
zračnega prometa, se sme uporabljati v navigacijskih službah 
zračnega prometa, če izpolnjuje predpisane tehnične in tehnološke 
pogoje in je bilo to ugotovljeno s predpisanimi meritvami in umerjanji, 
če je osebje, ki ga vzdržuje in uporablja za to strokovno 
usposobljeno, in če ima obratovalno dovoljenje. 
(2) Po opravljenem pregledu iz drugega odstavka 112. člena tega 
zakona in po preveritvi usposobljenosti osebja in predpisanih 
služb ter drugih pogojev iz prejšnjega odstavka, izda Uprava 
obratovalno dovoljenje. 
(3) Če je pred izdajo obratovalnega dovoljenja potrebno preveriti 
zanesljivost delovanja ali tehnološke procese, lahko upravljalec 
zaprosi za poskusno obratovanje. Dovoljenje za poskusno 
obratovanje se izda po enakem postopku kot obratovalno 
dovoljenje in velja največ eno leto. 
(4) Veljavnost obratovalnega dovoljenja se lahko časovno omeji, 
v odvisnosti od pogostosti tehničnih in tehnoloških sprememb. 
(5) O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka odloča 
ministrstvo, pristojno za promet. 

114. člen 
(posebni primeri v zvezi z obratovalnim dovoljenjem) 

Če se za potrebe navigacijskih služb zračnega prometa v 
slovenskem zračnem prostoru uporabljajo infrastrukturni objekti, 
naprave in sistemi navigacijskih služb zračnega prometa, ki so v 
pristojnosti navigacijskih služb zračnega prometa druge države 
oziroma mednarodne organizacije, katere članica je Republika 
Slovenija, se šteje, da imajo ti infrastrukturni objekti, naprave in 
sistemi navigacijskih služb zračnega prometa obratovalno 
dovoljenje, če jih po zakonih te druge države, lahko uporabljajo 
njene pristojne navigacijske službe zračnega prometa, in če je ta 
država država pogodbenica Čikaške konvencije oziroma, če se 
lahko uporabljajo po pravilih mednarodne organizacije, katere 
članica je Republika Slovenija. 

115. člen 
(razveljavitev obratovalnega dovoljenja) 

(1) Če Uprava ugotovi, da infrastrukturni objekt, naprava ali sistem 
navigacijske službe zračnega prometa ne izpolnjuje več 
predpisanih pogojev iz 113. člena tega zakona lahko Uprava 
obratovalno dovoljenje takoj v celoti ali delno razveljavi ali omeji. 
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko Uprava 
izjemoma predpiše dodatne omejitve in pogoje, če ugotovi, da bo 
s takimi ukrepi zagotovljena varnost zračnega prometa. 

6.6. Podzakonski predpisi 

116. člen 
(podzakonski predpisi) 

(1) Vlada na usklajen predlog ministra, pristojnega za promet, 
ministra, pristojnega za notranje zadeve in ministra, pristojnega 
za obrambo, določi pogoje, ki jih mora izpolnjevati služba iskanja 
in reševanja zrakoplovov. 
(2) Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za okolje in prostor, določi pogoje, ki jih mora izpolnjevati služba 
letalske meteorologije. 
(3) Minister, pristojen za promet, predpiše: 
1. pogoje, ki jih morajo izpolnjevati službe zračnega prometa, 

službe letalskih informacij in službe letalskih telekomunikacij; 
2. način in vsebino poročanja o izrednih dogodkih v navigacijskih 

službah zračnega prometa, ki so ali bi lahko ogrozili varnost 
zračnega prometa in zahteve v zvezi z analizami takih 
dogodkov; 

3. čas dela in čas počitka letalskega in drugega strokovnega 
osebja, ki opravlja naloge v navigacijskih službah zračnega 
prometa in 

4. pogoje za zagotovitev nemotenega in varnega odvijanja 
zračnega prometa in delovanja navigacijskih služb zračnega 
prometa. 

(4) Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in ministrom, 
pristojnim za notranje zadeve, določi podrobne vsebine načrtov 
za postopke v sili. 

7.0.VAROVANJE IN OLAJŠAVE 

7.1. Varovanje 

117. člen 
(splošno) 

(1) Varnost zračnega prometa se zagotavlja tudi z varovanjem 
civilnega zračnega prometa pred dejanji nezakonitega 
vmešavanja. 
(2) Pri pripravi in izvajanju ukrepov in postopkov varovanja morajo 
med seboj sodelovati državni organi, lastniki in upravljalci letališč, 
izvajalci letaliških in drugih služb na letališču ter letalski prevozniki, 
v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi 
ter predpisanimi programi in načrti. 
(3) Na javnem letališču in v zrakoplovu je vsak dolžan postopati 
v skladu z določili tega zakona, predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi ter varnostnimi programi in drugimi navodili. 
(4) Vlada izda na usklajen predlog ministra, pristojnega za promet 
in ministra, pristojnega za notranje zadeve, predpise o varovanju, 
s katerimi določi zlasti: naloge in pristojnosti medresorske komisije 
za varovanje in letališke komisije za varovanje; osnovne in 
posebne varnostne preglede ter ukrepe ob povečanih grožnjah; 
obvezne vsebine letalskih varnostnih programov in načrtov za 
postopke v sili in način nadzora nad njihovim izvajanjem ter 
naloge posameznih organov in organizacij. 
(5) Minister, pristojen za promet, izda v soglasju z ministrom, 
pristojnim za notranje zadeve in ministrom, pristojnim za finance, 
predpise o redu in zemeljskem prometu na letališču. 

118. člen 
(orožje in nevarni predmeti ter posebna pooblastila na 

letališčih) 

Na javnem letališču smejo imeti oziroma nositi orožje in nevarne 
predmete pooblaščene uradne osebe ministrstva, pristojnega 
za notranje zadeve. Na usklajen predlog ministra, pristojnega za 
promet in ministra, pristojnega za notranje zadeve, o izjemah 
odloča vlada, ki tudi predpiše ustrezne postopke v zvezi z 
nošenjem orožja in nevarnih predmetov na letališču in njihovim 
prevozom v zračnem prometu. 

119. člen 
(varnostni pregledi in varovanje) 

(1) Na mednarodnem letališču morajo biti zagotovljene ustrezne 
površine, prostori in oprema za varnostne preglede zrakoplovov, 
potnikov in stvari ter morajo biti določena nadzorovana in 
varnostno čista območja. 
(2) Potniki, prtljaga, letalski tovor in stvari, ki so namenjene za 
vkrcanje v zrakoplov ter zrakoplovi, druge osebe in stvari, ki 
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vstopajo na varnostno čista območja mednarodnega letališča, 
morajo biti varnostno pregledani. 
(3) Na mednarodnem letališču morajo biti zagotovljeni naslednji 
tehnično tehnološki pogoji varovanja: 
1. površine na letališču, potrebne za varnostne preglede 

zrakoplovov, 
2. prostori in oprema, potrebna za osnovne varnostne preglede 

potnikov, prtljage, letalskega tovora in drugih oseb in stvari, ki 
vstopajo na varnostno čista območja, 

3. osnovni varnostni pregledi potnikov in stvari ter drugih oseb, 
ki vstopajo na varnostno čista območja; 

4. prostori in oprema za nastanitev in oskrbo oseb iz šestega 
odstavka 76. člena tega zakona ter za druge posebne 
kategorije potnikov, kot so na primer: osumljenci, zaporniki, 
izgnanci, nezaželene osebe in podobno; 

5. varovanje nadzorovanih in varnostno čistih območij, razen 
uradnih prostorov policije in carine ter 

6. prostorski in drugi pogoji za izvajanje stalnega nadzora nad 
izvajanjem varnostnih pregledov in varovanja. 

(4) Osnovne varnostne preglede zrakoplovov zagotavlja letalski 
prevoznik, ki tudi zagotavlja opremo, potrebno za njihovo izvajanje. 
(5) Policija nadzira izvajanje varnostnih pregledov ter varovanje 
na letališču in opravlja posebne varnostne preglede in ukrepe. 
(6) Če pristojni organ ugotovi, da ni zagotovljeno predpisano 
izvajanje osnovnih varnostnih pregledov ali varovanje 
nadzorovanih in varnostno čistih območij, lahko minister, pristojen 
za notranje zadeve, določi obseg in način varovanja ter rok za 
izvršitev teh del ali odredi varovanje s policijo do odprave 
pomanjkljivosti. S tem nastali stroški bremenijo tistega, ki bi moral 
zagotoviti izvajanje teh nalog. 

120. člen 
(gibanje in zadrževanje na letališčih) 

(1) Po površinah in območjih, ki so namenjena za gibanje 
zrakoplovov in za navigacijske naprave, se smejo gibati in 
zadrževati samo tisti, ki opravljajo službena opravila in imajo 
ustrezna dovoljenja za gibanje na teh površinah in območjih. 
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ter za gibanje in zadrževanje 
na nadzorovanem območju mednarodnega letališča, po lastnem 
preudarku izda Uprava. 
(3) Če se površine in objekti iz prvega odstavka tega člena in 
nadzorovana območja letališča nahajajo na območju mejnega 
prehoda ali območju carinskega nadzora, se dovoljenje iz 
prejšnjega odstavka izda s predhodnim soglasjem pristojnega 
organa. 
(4) Po površinah in območjih iz prvega odstavka tega člena se 
sm9jo gibati tudi drugi, da se vkrcajo v zrakoplov oziroma izkrcajo 
iz njega ali opravijo določene naloge, vendar morajo imeti 
spremljevalca, ki ga določi pristojna služba, pooblaščena za 
opravljanje sprejema in odpreme na letališču. 
(5) Vlada predpiše način izdaje enotnega dovoljenje za gibanje in 
muditev na območjih iz tretjega odstavka tega člena ter razloge 
za zavrnitev izdaje ali odvzem dovoljenja. 
(6) Pred izdajo dovoljenja za gibanje in zadrževanje na območjih 
iz drugega in tretjega odstavka tega člena, pristojni organ opravi 
varnostno preverjanje oseb, ki so zaprosile za izdajo dovoljenja. 
(7) Določbe tega člena z ničemer ne omejujejo drugih predpisanih 
pooblastil in pristojnosti policije in carine. 

121. člen 
(letalski varnostni programi) 

(1) Letalski varnostni programi se izdelajo za Republiko Slovenijo, 
za vsako mednarodno letališče in za vsakega letalskega 
prevoznika. 
(2) Letalske varnostne naloge in ukrepi, ki jih določajo letalski 
varnostni programi, so obvezni za vse, ki opravljajo naloge v 
zvezi z zračnim prometom in zračnim prevozom. 

(3) Uprava je odgovorna za usklajeno izvajanje vseh predpisanih 
ukrepov varovanja na javnih letališčih, namenjenih za mednarodni 
zračni promet. 
(4) Letalski varnostni programi niso javni dokumenti. 

122. člen 
(letalski varnostni program za Republiko Slovenijo) 

(1) Letalski varnostni program za Republiko Slovenijo sprejme 
vlada, na predlog ministra, pristojnega za promet. 
(2) Varnostni programi mednarodnih letališč in letalskih 
prevoznikov morajo biti usklajeni z letalskim varnostnim 
programom iz prejšnjega odstavka. 
(3) Ministrstvo, pristojno za promet, je odgovorno za letalski 
varnostni program iz prvega odstavka tega člena, ki ga pripravlja 
in izvaja v sodelovanju z ministrstvi, pristojnimi za notranje zadeve, 
obrambo in finance. 

123. člen 
(varnostni program mednarodnega letališča) 

(1) Celovit varnostni program mednarodnega letališča odobri 
Uprava na predlog lastnika ali upravljalca letališča. 
(2) Upravljalec letališča mora varnostna navodila in prepovedi za 
potnike in druge osebe objaviti na primeren način. 

124. člen 
(varnostni program letalskega prevoznika) 

(1) Varnostni program letalskega prevoznika odobri Uprava. 
Varnostni program slovenskega letalskega prevoznika mora biti 
usklajen tudi z varnostnimi programi letališč v tujini, na katerih 
opravlja redni javni zračni prevoz. 
(2) Tuji letalski prevoznik, uskladi svoj varnostni program z 
varnostnimi programi letališč v Republiki Sloveniji, na katerih želi 
opravljati redni zračni prevoz. 

125. člen 
(medresorska komisija za varovanje in letališka 

komisija za varovanje) 

(1) Za pripravo ukrepov za usklajeno delovanje ministrstev in 
njihovih organov, različnih služb, agencij in drugih organizacij, ki 
pripravljajo in izvajajo različne vidike varovanja, ali so za to 
odgovorne, in za usklajevanje dejavnosti v zvezi z varovanjem, 
se ustanovi medresorska komisija za varovanje. 
(2) Na mednarodnem letališču se ustanovi letališka komisija za 
varovanje. 

7.2. Ukrepi za olajšave zračnega prevoza 

126. člen 
(poenostavitev formalnosti) 

(1) Za pripravo ukrepov za olajšave v javnem zračnem prevozu 
in poenostavitev formalnosti se ustanovijo komisije za olajšave v 
zračnem prevozu. 
(2) Ukrepi za olajšave v javnem zračnem prevozu in 
poenostavitev formalnosti iz prejšnjega odstavka zajemajo zlasti 
predpisane ukrepe, postopke in dokumente, ki se nanašajo na 
zrakoplove, sprejem in odpremo potnikov, stvari in pošte, tranzitni 
promet, opremo in postopke na javnih letališčih ter druge olajšave 
v javnem zračnem prevozu. 
(3) Vlada na usklajen predlog ministra, pristojnega za promet in 
ministrov, pristojnih za notranje zadeve, finance, kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, zaščito in reševanje, ter zdravstvo, 
ustanovi medresorsko komisijo za olajšave v zračnem prevozu 
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ter imenuje njene člane. 
(4) Vlada predpiše, na katerih letališčih se ustanovijo letališke 
komisije za olajšave v zračnem prevozu, njihove naloge in sestavo 
ter ukrepe, način in postopke za olajšave v javnem zračnem 
prevozu in poenostavitev formalnosti. 

8.0. ISKANJE IN REŠEVANJE ZRAKOPLOVOV 
TER LETALSKE NESREČE IN INCIDENTI 

127. člen 
(iskanje in reševanje) 

(1) Vlada določi pogoje in način iskanja in reševanja zrakoplova 
ter izda navodila, ki jih je treba sprejeti v primeru, ko je zrakoplov 
pogrešan ali je v nevarnosti ali je prišlo do nesreče ali ko 
letalskemu prometu grozi nevarnost. Vlada določi naloge in 
odgovornosti med organizacijami in službami, ki sodelujejo v 
iskanju in reševanju, v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi 
na njegovi podlagi ter v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi 
in drugimi nesrečami. 
(2) Uprava usklajuje akcije iskanja in reševanja za civilno letalstvo. 
(3) Lastnik ali uporabnik zrakoplova, osebe, ki opravljajo dolžnosti 
na krovu zrakoplova ali na letališčih ali drugih zmogljivostih za 
letalstvo, morajo sodelovati pri iskanju in reševanju. 

128. člen 
(nagrada za reševanje) 

Oseba, ki reši zrakoplov v nevarnosti ali zrakoplov, ki se mu je 
pripetila nesreča, in vsaka oseba, ki je sodelovala pri reševanju, 
ima pravico do nagrade za reševanje. Vlada izda uredbo, s katero 
natančneje določi način in pogoje v zvezi z uveljavljanjem pravice 
do nagrade. 

129. člen 
(obveznost preiskave, stalna komisija za varnost) 

(1) Če pride med uporabo zrakoplova do nesreče s smrtnim 
izidom ali do resnih poškodb oseb ali do večje škode na zrakoplovu 
ali lastnine na zemlji, je potrebno opraviti vsestransko preiskavo 
in analizo nesreče ter preiskavo o vzrokih nesreče, poškodbah 
in škodi, ki je bila povzročena ter o drugih posledicah nesreče. 
(2) Preiskava se opravi tudi, ko je prišlo do resnega incidenta, ki 
nakazuje resno tveganje, okvaro na zrakoplovu, okvare na 
opremi, pomembni za varnost letenja ali pa je prišlo do resnih 
kršitev varnostnih predpisov na letališčih. 
(3) Temeljni cilj preiskave nesreče in resnega incidenta po tem 
zakonu je ugotovitev vzrokov, posledic in drugih dejstev ter 
preprečevanje nesreč in incidentov. Preiskava nesreče in 
incidenta po tem zakonu se ne more nanašati na ugotavljanje 
krivde ali odgovornosti. 
(4) Za delo na tem področju minister, pristojen za promet, imenuje 
stalno komisijo za varnost letenja, ki deluje preventivno in priporoča 
ukrepe za dvig nivoja varnosti v letalstvu. 
(5) V stalno komisijo za varnost letenja se imenujejo člani iz 
ministrstev, pristojnih za promet, notranje zadeve, obrambe, 
Uprave, organa, pristojnega za nadzor po tem zakonu, letalskih 
prevoznikov in letalskih organizacij. 
(6) Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za notranje zadeve, izda predpise o nalogah in delu stalne komisije 
za varnost letenja. 

130. člen 
(komisija, preiskovalec, opazovalec) 

(1) Preiskavo v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na 
njegovi podlagi, izvaja komisija za preiskovanje letalske nesreče 

(v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje minister, pristojen 
za promet. 
(2) Komisija je najmanj tričlanska. Predsednika komisije, ki ima 
posebna pooblastila ter člane imenuje minister, pristojen za promet 
(3) V manj zapletenih primerih lahko minister, pristojen za promet, 
imenuje enega samega preiskovalca. 
(4) Če je pri letalski nesreči kdo izgubil življenje ali je bil hudo 
telesno poškodovan ali je nastala večja materialna škoda ali če 
gre za nesrečo tujega ali policijskega zrakoplova, se v komisijo 
imenuje tudi predstavnik ministrstva, pristojnega za notranje 
zadeve. 
(5) Komisija oziroma preiskovalec sta pri delu samostojna in 
neodvisna. 
(6) Komisiji ali preiskovalcu morajo drugi organi in udeleženci v 
nesreči omogočiti dostop do potrebnih operativnih, tehničnih in 
pravnih ugotovitev za določeno preiskavo. Če je to potrebno, 
lahko minister, pristojen za promet, zaprosi za pomoč tuje letalske 
strokovnjake organov civilnega letalstva in drugih organov, ki so 
usposobljeni za preiskovanje letalskih nesreč. 
(7) Nesreče vojaških zrakoplovov preiskuje komisija, ki jo imenuje 
minister, pristojen za obrambo. Delo komisije spremlja opazovalec, 
ki ga imenuje minister, pristojen za promet. 
(8) Če je bil pri nesreči civilnega zrakoplova udeležen tudi vojaški 
zrakoplov, se v komisijo, ki jo imenuje minister, imenuje tudi član 
iz ministrstva, pristojnega za obrambo. 

131. člen 
(obvestilo o preiskavi) 

(1) Ministrstvo, pristojno za promet, o preiskavi obvesti vse, ki 
izkažejo pravni interes. Omogoči se jim, da komisiji ali preiskovalcu 
podajo izjavo, ki se jim zdi potrebna za zaščito njihovih pravic. O 
poteku preiskave se jih obvešča v potrebnem obsegu, če to ni v 
nasprotju z interesi preiskave. 
(2) Ministrstvo obvešča in poroča o letalskih nesrečah 
Mednarodni organizaciji civilnega letalstva, v skladu z Dodatkom 
št.13 h Čikaški konvenciji. 

132. člen 
(pomoč pri preiskavi) 

(1) Pristojni preiskovalni organ mora komisiji za preiskovanje 
nesreč omogočiti med preiskavo nesreče zrakoplova neovirano 
delo. 
(2) Komisija za preiskovanje nesreče zrakoplova mora dati 
pristojnemu preiskovalnemu organu ali državnemu tožilcu na 
njegovo zahtevo potrebno strokovno pomoč pri delu. 
(3) Določbe tega zakona o preiskavi nesreč in incidentov v 
ničemer ne omejujejo pristojnosti pristojnih organov po drugih 
predpisih. 

133. člen 
(posebna pooblastila in podzakonski predpisi) 

(1) Komisija ali preiskovalec letalske nesreče ali resnega incidenta 
lahko izpraša vse, za katere domneva, da lahko zagotovijo 
informacije, ki so pomembne za preiskavo, ter lahko prouči 
predmete, dokumente, zapise in v računalniku shranjene 
pomembne podatke, pri čemer imajo člani komisije in preiskovalec 
naslednja pooblastila: 
1. za takojšen prost pristop na kraj nesreče ali resnega incidenta 

in do zrakoplova, njegovih delov ali razbitin; 
2. za takojšnjo odreditev zadržanja dokazov in nadzor nad 

odstranjevanjem ostankov ali delov zrakoplova za potrebe 
preiskave; 

, 3. za takojšen odvzem registratorja leta zrakoplova in drugih 
registratorjev za potrebe analiz preiskave; 

4. da opravijo zaslišanje prič in udeležencev, brez odločbe 
sodišča, čeprav so v bolniški oskrbi, v soglasju z zdravnikom; 
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5. da dobijo na razpolago katero koli informacijo ali zapis, ki ga 
imajo lastnik, uporabnik ali proizvajalec zrakoplova, pa tudi 
pristojni organi civilnega letalstva in upravljalec letališča. 

(2) Predsednik komisije ima posebna pooblastila: 
1. da pridobi na razpolago rezultate patoloških izvidov; 
2. za začasni odvzem vozila ali zrakoplova za potrebe vodenja 

preiskave proti ustreznemu nadomestilu, o čemer se izda 
potrdilo. 

(3) Vlada izda predpise o preiskovanju letalskih nesreč, resnih 
incidentov in incidentov, načinu obveščanja in delu stalne komisije 
za varnost letenja, obveščanju pristojnih organov o navedenih 
dogodkih ter o obveznostih letalskega in drugega strokovnega 
osebja v tej zvezi. 

134. člen 
(prepoved odstanitve delov zrakoplova in stvari) 

(1) Najdeni zrakoplov in stvari, ki se v zrakoplovu prevažajo, ali 
karkoli, kar spada k temu zrakoplovu ali stvarem, za katere 
obstaja sum, da bi lahko bile vzrok letalske nesreče, se ne smejo 
odstraniti ali premestiti brez dovoljenja predsednika komisije ali 
preiskovalca, razen, če je to potrebno za rešitev človeškega 
življenja ali iz drugih izjemnih razlogov. 
(2) Kdor najde stvari, omenjene v prejšnjem odstavku, mora o 
tem takoj obvestiti policijo, komisijo ali preiskovalca, ki ima pravico 
te stvari odvzeti v korist preiskave. 

135. člen 
(poročilo o preiskavi nesreče ali incidenta) 

(1) Komisija oziroma preiskovalec podajo končno poročilo o 
letalski nesreči ali resnem incidentu stalni komisiji za varnost 
letenja. Komisija oziroma preiskovalec za preiskavo nesreče ali 
resnega incidenta v poročilu poda dejstva, analizo, vzroke in 
predlaga ukrepe. 
(2) Stalna komisija za varnost letenja obravnava končno poročilo 
o letalski nesreči ali resnem incidentu in ukrepa v skladu s predpisi 
iz tretjega odstavka 133. člena tega zakona. 

136. člen 
(sodelovanje preiskovalnih organov in obveščanje 

javnosti) 

(1) Komisija oziroma preiskovalci sodelujejo pri preiskavi s 
pravosodnimi organi. 
(2) Javnost obvešča ministrstvo, pristojno za promet. 

137. člen 
(preventivni ukrepi) 

(1) Minister, pristojen za promet, lahko pred koncem preiskave 
letalske nesreče oziroma resnega incidenta, na predlog komisije 
ali preiskovalca, z začasno odredbo omeji ali prepove uporabo 
določenega tipa zrakoplova, njegovih delov, opreme, navigacijskih 
naprav, izvajanje letenja in opravljanje dela letalskega in drugega 
strokovnega osebja do odprave morebitnih vzrokov za letalsko 
nesrečo, oziroma resni incident, če obstaja upravičena domneva, 
da bo s tem preprečena nova nesreča ali tveganje. Stroški teh 
omejitev ali prepovedi ne morejo bremeniti ministrstva, pristojnega 
za promet. 
(2) Končana preiskava se lahko obnovi, če tisti, ki dokaže pravni 
interes, zagotovi ministrstvu, pristojnemu za promet, nove dokaze 
o nesreči ali resnem incidentu. Obnova preiskave letalske nesreče 
ali resnega incidenta, se ne more več zahtevati po poteku pet let 
od dneva letalske nesreče ali resnega incidenta. 

9.0. DRUGI PREDPISI ZA LETALSKI PROMET 

138. člen 
(zračne poti) 

Minister, pristojen za promet, lahko določi zračne poti, po katerih 
morajo leteti zrakoplovi v slovenskem zračnem prostoru in lahko 
izda predpise za prečkanje državnih mej v zračnem prometu. 

139. člen 
(omejitve in prepovedi) 

(1) Zaradi javnega reda in varnosti lahko Uprava preko pristojne 
službe zračnega prometa zahteva, da vodja zrakoplova takoj 
pristane z zrakoplovom na najbližjem primernem letališču. 
(2) Če je zrakoplov priletel v območje, kjer je letenje prepovedano, 
mora vodja zrakoplova, takoj ko se zave prepovedanega položaja, 
poskrbeti, da zrakoplov nemudoma zapusti tako območje. 
(3) Vlada predpiše pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, če ministrstvo, 
pristojno za obrambo, ministrstvo, pristojno za carino ali 
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, zahteva, da zrakoplov 
pristane zaradi pregleda in postopkov, ki se izvedejo v takih 
primerih. 

140. člen 
(omejitve za prevoz vojaške bojne opreme in drugega 

posebnega blaga) 

(1) Vojaške oborožitve in minsko eksplozivnih sredstev se ne 
sme prevažati po zraku, razen s posebnim dovoljenjem pristojnih 
organov in v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnih snovi. 
(2) Kadar je to potrebno in v interesu javnega reda in varnosti, 
lahko vlada prepove tudi prevažanje drugega posebnega blaga. 

141. člen 
(prevoz nevarnih snovi po zraku) 

Minister, pristojen za promet, izda v soglasju z ministrom, 
pristojnim, za notranje zadeve in ministrom, pristojnim za 
zdravstvo, predpise, ki urejajo prevažanje blaga, ki se lahko 
označi za nevarno, po zraku, vendar ni prepovedano za letalski 
prevoz. Taki predpisi morajo biti v kar največjem obsegu usklajeni 
s standardi in priporočeno prakso v letalstvu. 

142. člen 
(prepovedi za prevoz nevarnih snovi po zraku) 

Nihče ne sme, ne glede na položaj ali kot lastnik, prevoznik, 
pošiljatelj, prejemnik, špediter, potnik ali član posadke: 
1. uporabiti ali poskusiti uporabiti civilnega zrakoplova kot 

sredstvo za prevažanje blaga, ki ga je po zakonih ali predpisih 
prepovedano prevažati po zraku, do Republike Slovenije, iz 
nje ali v njej, 

2. prevažati, skušati prevažati ali povzročiti prevoza blaga na 
civilnem zrakoplovu, ki je po zakonih ali drugih predpisih 
razvrščeno kot nevarno blago, če niso izpolnjeni vsi predpisani 
pogoji in ni ugotovljena skladnost s tehničnih navodili, ki sodijo 
k takemu prevozu. 

143. člen 
(pooblastila za prepoved vzleta) 

Uprava ali oseba, ki jo pooblasti Uprava, lahko prepove vzlet 
zrakoplova, če upravičeno domneva, da zrakoplov ni ploven ali 
da nima ustrezne posadke ali da drugače niso izpolnjene zahteve 
in pogoji, ki urejajo letenje po tem zakonu. 
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144. člen 
(pooblastilo zaradi neplačila določenih stroškov) 

(1) Izvajalec letališke službe lahko prepreči odhod zrakoplova do 
plačila stroškov, ki jih je treba plačati v zvezi z opravljenimi 
storitvami in uporabo infrastrukture iz 80. in 110. člena tega zakona 
ali do pologa varščine za te stroške. 
(2) Vlada lahko predpiše postopek za izvedbo določbe prejšnjega 
odstavka in izjeme. 

145. člen 
(pooblastilo za določitev izjem) 

(1) V zvezi z zrakoplovi brez pilota ali brez pogona ali zrakoplovi, 
ki so v drugih pogledih specifični, lahko minister, pristojen za 
promet, na predlog Uprave, dovoli izjeme glede določb iz naslednjih 
poglavij tega zakona: zrakoplovi, letalsko in drugo strokovno 
osebje, zračni prevoz in druge dejavnosti v zračnem prometu in 
letališča ali izda predpise, ki se razlikujejo od določb, zajetih v 
navedenih poglavjih. O takih oprostitvah ali predpisih se lahko 
odloča samo, kadar niso v nasprotju z javnimi interesi ali interesi 
varnosti v letalstvu. 
(2) Minister, pristojen za promet, zaradi zagotovitve varnosti 
zračnega prometa lahko predpiše omejitve glede gibanja in 
uporabe objektov, namenjenih premikanju v zraku, ki jih ni mogoče 
uvrstiti med zrakoplove. 

146. člen 
(predpisi o namestitvi radijske opreme) 

Minister, pristojen za promet, predpiše pogoje v zvezi z 
namestitvijo in uporabo radijske opreme na krovu zrakoplova in 
drugih naprav za komunikacijo za namene civilnega letalstva. 

147. člen 
(uporaba jezika) 

(1) Uprava vodi postopek in izdaja pravne akte po določbah tega 
zakona v slovenskem jeziku. Minister, pristojen za promet, lahko 
predpiše primere in pogoje, ko se poleg slovenskega jezika lahko 
uporabljajo izrazi v angleškem jeziku oziroma angleški jezik, če 
je to potrebno zaradi zagotovitve skladnosti z mednarodnimi 
predpisi in dokumenti. 
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se za potrebe 
vodenja zračnega prometa lahko predpiše, da se uporablja 
izključno angleški jezik. 

10.0. OPRAVLJANJE LETALIŠKIH SLUŽB IN 
NAVIGACIJSKIH SLUŽB ZRAČNEGA PROMETA 
TER JAVNA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 

10.1. Gospodarjenje z zemljišči in javna gospodarska 
infrastruktura 

148. člen 
(gospodarjenje z zemljišči, grajeno javno dobro in 

infrastrukturni objekti državnega pomena) 

(1) Vlada gospodari z zemljišči, na katerih se nahaja infrastruktura 
državnega pomena iz 80. in 110. člena tega zakona ter na predlog 
ministra, pristojnega za promet, določi zahteve in omejitve glede 
rabe navedenih zemljišč zaradi zagotovitve javnega interesa in 
varnosti civilnega letalstva. 
(2) Lokalna skupnost gospodari z zemljišči, na katerih se nahaja 
letališka infrastruktura lokalnega pomena iz 80. in 110. člena tega 
zakona. Za zagotovitev javnega interesa in varnosti civilnega 

letalstva, se uporabljajo predpisi iz prejšnjega odstavka. 
(3) Infrastrukturni objekti in naprave iz 80. in 110. člena tega 
zakona, imajo glede prostega dostopa, status grajenega javnega 
dobra v skladu z določbami predpisov, ki urejajo stavbna 
zemljišča. 
(4) Infrastrukturni objekti in naprave iz 80. in 110. člena tega 
zakona so infrastrukturni objekti državnega oziroma lokalnega 
pomena, v odvisnosti od opredeljenega sistema letališč iz 78. 
člena tega zakona in se zanje uporabljajo predpisi o urejanju 
naselij in drugih posegih v prostor. 
(5) Infrastrukturni objekti in naprave iz 80. člena tega zakona so 
lahko v lasti države, lokalne skupnosti ali osebe zasebnega prava. 

10.2. Opravljanje dejavnosti letaliških služb na javnih 
letališčih 

149. člen 
(opravljanje letaliških služb) 

(1) Letališke službe na javnih letališčih, ki jih ne opravljajo pristojni 
državni organi, se opravljajo kot gospodarska dejavnost (v 
nadaljevanju: dejavnost letaliških služb). 
(2) Dejavnost letaliških služb iz prejšnjega odstavka tega člena 
smejo na letališčih državnega pomena opravljati pravne osebe, 
ki so pridobile enotno koncesijo za opravljanje te dejavnosti (v 
nadaljevanju: koncesionirana dejavnost letaliških služb) v skladu 
s koncesijskim aktom vlade ali na podlagi vlaganja javnega kapitala 
v dejavnost oseb zasebnega prava. V primeru koncesije vlada 
podeli enotno koncesijo za opravljanje dejavnosti letaliških služb 
osebi zasebnega ali javnega prava. Koncesionar lahko na svojo 
odgovornost sklepa pogodbe s podizvajalci za izvajanje 
posameznih letaliških služb. 
(3) Če vlada v roku 90 dni od začetka pogajanj z izvajalcem 
dejavnosti letaliških služb, ne more doseči sporazuma pod 
razumnimi pogoji, ki bi zagotovil javni interes s koncesionirano 
dejavnostjo letaliških služb, lahko vlada prevzame opravljanje 
dejavnosti letaliških služb oziroma upravljanje letališča, dokler 
sporazum, ki bo zagotovil javni interes, ne bo dosežen. 
(4) Izbor koncesionarjev na letališčih državnega pomena, opravi 
vlada v skladu s Koncesijskim aktom. 
(5) V koncesijskem aktu iz drugega odstavka tega člena, vlada 
določi zlasti: 
1. dejavnosti in zadeve, ki so predmet koncesije; 
2. območje izvajanja koncesije, uporabnike ter razmerja do 

uporabnikov; 
3. pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar; 
4. splošne pogoje za izvajanje posameznih služb, za katere se 

koncesija razpisuje; 
5. vrsto in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja; 
6. začetek in čas trajanja koncesije; 
7. plačila koncesionarja koncendentu za opravljanje dejavnosti, 

ki je predmet koncesije ter druga morebitna plačila 
koncesionarja; 

8. nadzor nad izvajanjem posameznih služb, za katere se 
koncesija razpisuje oziroma koncesije; 

9. prenehanje koncesijskega razmerja; 
10. druge sestavine, potrebne za izvajanje koncesije. 
(6) Državni in drugi organi ter gospodarske družbe morajo 
opravljati dejavnosti letaliških služb na ustrezen, nepristranski, 
pregleden in nediskriminatoren način ter tako, da sta zagotovljena 
varnost in rednost zračnega prometa. 

150. člen 
(dejavnosti letaliških služb) 

Dejavnosti letaliških služb iz prvega odstavka 149. člena tega 
zakona so zlasti: 
1. reševalna in gasilska služba; 
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2. služba za odstranjevanje zrakoplovov v okvari; 
3. vzdrževalne službe skupnih objektov, naprav in sistemov; 
4. službe za zmanjšanje nevarnosti, ki jih povzročajo ptice; 
5. služba za upravljanje ploščadi; 
6. služba nujne medicinske pomoči; 
7. služba varovanja; 
8. služba za zagotavljanje letalskega goriva in maziva; 
9. službe zemeljske obravnave zrakoplovov, potnikov in stvari; 
10. druge službe, ki zagotavljajo reden in varen zračni promet in 

prevoz. 

151. člen 
(prost dostop do objektov in sredstev) 

(1) Ne glede na lastninske in druge stvarne pravice, morajo lastniki 
zemljišč, objektov in naprav ter izvajalci dejavnosti letaliških služb 
dovoliti izvajalcem letaliških služb iz prejšnjega člena, prost dostop 
do objektov in naprav, potrebnih za opravljanje predpisanih služb. 
Pri tem morajo ravnati na primeren, nepristranski, pregleden in 
nediskriminatoren način. 
(2) Vlada lahko na predlog ministra, pristojnega za promet, določi 
izjeme glede zemljišč, objektov in služb iz prejšnjega odstavka. 

152. člen 
(enostranska pravica koncendenta do odpovedi 

koncesijske pogodbe, odvzem koncesije, pravica do 
pritožbe in izjeme) 

(1) Če koncendent ali pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da 
izvajalec letališke službe iz 150. člena ne izpolnjuje predpisanih 
varnostnih zahtev, ali to službo zagotavlja v nasprotju s predpisi 
ali koncesijsko pogodbo, pa v določenem roku, ki ga določi 
koncendent ali pristojni inšpekcijski organ, ne odpravi nepravilnosti 
in pomanjkljivosti, lahko koncendent po predhodnem obrazlože- 
nem pisnem opozorilu, v roku treh mesecev od vročitve pisnega 
opozorila, enostransko prekine koncesijsko pogodbo. Koncendent 
lahko enostransko prekine koncesijsko pogodbo, če koncesionar 
ne začne opravljati službe, za katero je sklenil koncesijsko 
pogodbo v dogovorjenem roku. Vsi stroški takšnega prenehanja 
koncesijske pogodbe na podlagi odpovedi bremenijo koncesi- 
onarja. 
(2) Koncesionar ima pravico pritožbe na enostransko prekinitev 
koncesijske pogodbe iz prejšnjega odstavka. O pritožbi odloča 
organ, določen v koncesijski pogodbi. Pritožba ne zadrži izvršbe. 
(3) Če koncesionar po izteku roka iz prvega odstavka tega člena 
ne odpravi pomanjkljivosti, ki ogrožajo varnost zračnega prometa 
ali bistveno omejujejo dejavnost drugih izvajalcev letaliških služb, 
v drugih primerih pa po izteku 90 dni, lahko vlada na stroške 
koncesionarja poskrbi za odpravo nepravilnosti ali pomanjkljivosti. 

153. člen 
(obratovalni čas letališča) 

(1) Če upravljalec letališča, izvajalec letališke službe in letalski 
prevoznik ne morejo doseči soglasja glede obratovalnega časa 
letališča, ga določi Uprava. 
(2) Če je zaradi zagotovitve varnosti zračnega prometa nujna 
odprtost javnega letališča izven objavljenega obratovalnega časa, 
pa se stroški, nastali v zvezi z odprtostjo letališča zaradi 
zagotovitve varnosti zračnega prometa ne pokrijejo s ceno 
opravljenih storitev, je izvajalec dejavnosti letaliških služb, 
upravičen do plačila v skladu s pogodbo, ki jo za vsako 
proračunsko obdobje skleneta Uprava in izvajalec dejavnosti 
letaliških služb. 
(3) Če je zaradi potreb letalskega prevoznika nujna odprtost 
javnega letališča izven objavljenega obratovalnega časa, pa se 
stroški nastali v zvezi z odprtostjo letališča zaradi takšnih potreb 
ne pokrijejo s ceno opravljenih storitev, so izvajalci letaliških služb 
iz 81. člena tega zakona upravičeni do povračila razlike stroškov, 
ki s tem nastanejo. 

154. člen 
(opravljanje navigacijskih služb zračnega prometa) 

(1) Navigacijske službe zračnega prometa, in sicer: 
1. službe letalskih informacij; 
2. službe zračnega prometa; 
3. služba letalskih telekomunikacij; 
4. služba iskanja in reševanja zrakoplovov; 
5. služba letalske meteorologije, opravljajo pristojni državni organi. 
(2) Vlada lahko podeli koncesijo za opravljanje služb iz prejšnjega 
odstavka pravni osebi, ki izpolnjuje predpisale pogoje. 
(3) Glede koncesij za opravljanje dejavnosti navigacijskih služb 
zračnega prometa se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, 
ki se nanašajo na koncesionirano dejavnost letaliških služb. 

10.3. Cene storitev in tarife 

155. člen 
(način in postopek oblikovanja in določanja cen in 

tarif) 

(1) Izvajalci dejavnosti letaliških služb iz drugega odstavka 149. 
člena tega zakona so dolžni izdelati sistem tarif kot osnove za 
določanje cen posameznih storitev na načelih enakopravnega in 
nediskriminatornega obravnavanja uporabnikov njihovih storitev 
in v skladu z njihovo mednarodno primerljivostjo. 
(2) Sistem tarif in na njihovi podlagi izračunanih cen izvajalci 
letaliških služb predložijo v mnenje uporabnikom storitev v roku 
30 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti letaliških služb in 
pred vsako nameravano spremembo. Če se izvajalci dejavnosti 
letaliških služb in uporabniki v roku 30 dni od predložitve predloga 
ne morejo sporazumeti o sistemu predlaganih tarif in na njihovi 
podlagi izračunanih cen, o tem na obrazložen predlog odloči vlada 
v roku 30 dni, na usklajen predlog ministrov, pristojnih za promet, 
finance in cene. Odločitev vlade velja do uskladitve. V tem primeru 
vlada ni odškodninsko odgovorna za morebitna oškodovanja 
izvajalcev letaliških služb ali uporabnikov njihovih storitev. 
(3) Vlada lahko na usklajen predlog ministra, pristojnega za promet 
in ministra, pristojnega za finance, predpiše cene v obliki tarif, 
pristojbin, najemnin ali nadomestil za uporabo objektov in naprav 
v njeni lasti in za opravljene službe iz 154. člena tega zakona in za 
službe iz 150. člena tega zakona, ki jih zagotavljajo pristojni državni 
organi po določbah tega zakona. 

11.0. NADZOR 

156. člen 
(opravljanje nadzora) 

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in drugih predpisov, 
ki urejajo letalstvo, opravlja Uprava, če z zakonom ni drugače 
določeno. 
(2) Nadzorne naloge, v mejah pristojnosti Uprave neposredno 
opravljajo letalski inšpektorji (v nadaljevanju: inšpektorji). 

157. člen 
(pogoji) 

(1) Inšpektor mora imeti: 
1. višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, 
2. najmanj pet let delovnih izkušenj na letalskem področju, 
3. opravljen strokovni izpit za inšpektorja in 
4. funkcionalna znanja in druge posebne pogoje, določene v 

sistemizaciji delovnih mest. 
(2) Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva izkazuje 
inšpektor s službeno izkaznico, ki jo izda predstojnik upravnega 
organa. 
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(3) Obrazec službene izkaznice in postopek za njeno izdajo 
predpiše minister, pristojen za promet. 

158. člen 
(uporaba predpisov o upravi) 

(1) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za inšpektorja in 
za izvrševanje nadzora uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
upravo in predpisi o splošnem upravnem postopku. 
(2) Če so za posamezna strokovna dela v inšpekcijskih zadevah 
potrebna posebna znanja, jih lahko opravljajo specializirane 
organizacije ali posamezniki, kadar to ni v nasprotju z interesi 
postopka. 

159. člen 
(dolžnosti zavezancev) 

(1) Pravna oseba, samostojni podjetnik ali druga fizična oseba (v 
nadaljevanju: zavezanec) mora inšpektorju omogočiti nemoteno 
opravljanje nadzora. 
(2) Inšpektor ima pravico brez predhodnega obvestila, ne glede 
na delovni čas, ter brez dovoljenja osebe zavezanca, katerega 
delo, poslovne prostore, opremo in objekte nadzoruje, vstopiti v 
poslovne prostore, k napravam ali v druge delovne prostore, v 
katerih se opravlja dejavnost. 
(3) Za poslovne prostore se .štejejo tudi stanovanjski prostori, ki 
jih je zavezanec določil kot svoj sedež oziroma kot poslovni 
prostor, kjer se opravlja dejavnost. 
(4) Pri pregledu stanovanjskih prostorov lahko inšpektor pregleda 
samo tisti del, ki je namenjen za poslovanje. 
(5) Strokovne službe upravnih organov, pravnih in fizičnih oseb, 
katerih delo nadzoruje, mora inšpektorju v roku, ki ga določi, 
posredovati zahtevane podatke, pisno pojasnilo ali izjavo, v zvezi 
s predmetom nadzora. 
(6) Pri opravljanju nadzora lahko inšpektor največ za osem dni 
odvzame dokumentacijo, ki jo potrebuje za ugotavljanje 
dejanskega stanja v obravnavani zadevi, če meni, da obstaja 
utemeljen sum kršitev zakona in na njegovi podlagi izdanih 
predpisov. 
(7) O odvzemu dokumentacije iz prejšnjega odstavka izda 
inšpektor potrdilo. 
(8) O opravljenem pregledu sestavi inšpektor zapisnik. 

160. člen 
(ukrepi inšpektorja) 

(1) Po opravljenem inšpekcijskem nadzoru ima inšpektor pravico 
in dolžnost, da v primeru ugotovljenih kršitev zakona ali drugih 
predpisov, ki jih nadzoruje, uporabi poleg ukrepov po splošnih 
predpisih o upravi, predvsem naslednje ukrepe: 
1. kršitelju z odločbo odredi, da z dejanjem ali z opustitvijo dejanja 

odpravi pomanjkljivosti ali nepravilnosti, 
2. začasno odvzame licenco, pooblastilo, potrdilo oziroma 

dovoljenje za delo ali drugo listino o ustreznosti, 
3. izreče prepoved izvršitve leta zrakoplova, če bi bila njegova 

izvršitev nevarna za zračni promet, ali če ugotovi da obvezna 
zavarovanja v prometu niso sklenjena ali krita v predpisani 
višini, 

4. izreče prepoved opravljanja dela ali dejavnosti, če bi bilo 
nadaljnje opravljanje dela ali dejavnosti očitno nevarno za zračni 
promet, 

5. zahteva izredno preveritev strokovne ali zdravstvene 
sposobnosti letalskega osebja in drugega strokovnega osebja, 

6. odredi preizkus s sredstvi ali napravami za merjenje alkohola 
oziroma napoti na strokovni pregled, 

7. izreče in izterja denarno kazen na kraju prekrška, v primerih, 
ki jih določa ta zakon ali uredbe vlade, izdana na njegovi podlagi. 

161. člen 
(zapečatenje) 

(1) Če inšpektor ugotovi nepravilnosti, ki bi lahko ogrožale varnost 
zračnega prometa, ima pravico zapečatiti zrakoplov ali napravo. 
(2) Inšpektor označi pečat z žigom inšpekcijskega organa. 

162. člen 
(prepoved dejavnosti) 

Inšpektor lahko z odločbo začasno prepove opravljanje dela 
delovnega procesa oziroma dejavnosti, če ugotovi, da se opravlja 
brez dovoljenja pristojnega upravnega organa o izpolnjevanju 
posebnih pogojev za opravljanje dejavnosti. 

163. člen 
(odločba, pritožba, odložitev izvršitve) 

(1) Inšpektor lahko odločbo, kadar gre za nujne ukrepe, izreče 
tudi ustno. 
(2) Inšpektor mora izdati odločbo v primeru iz prejšnjega odstavka 
najkasneje v petih dneh od dneva, ko je bil opravljen nadzor. 
(3) Zoper odločbo Inšpektorja je dovoljena pritožba v osmih dneh 
od dneva vročitve. 
(4) Pritožba zoper odločbo iz drugega odstavka tega člena ne 
zadrži izvršitve odločbe. 
(5) Na obrazloženo zahtevo pritožnika lahko inšpektor odloži 
izvršitev odločbe, če se z odložitvijo ne ogroža varnost zračnega 
prometa oziroma varnosti v letalstvu. 

164. člen 
(nadzor zrakoplovov, prevoznikov in zračnega 

prometa) 

Nadzor zrakoplovov, prevoznikov in zračnega prometa obsega 
zlasti nadzor nad uporabo predpisov o: uporabi zrakoplovov, še 
posebej glede pogojev za varno uporabo in pravilno vzdrževanje 
zrakoplova ter sposobnostjo za varen zračni promet in prevoz; 
izdelavi zrakoplova, motorja, propelerja, dela in opreme 
zrakoplova; vzdrževanju, popravilu, obnovi in opremi zrakoplova; 
obremenitvi zrakoplova in razporeditvi tovora v njem; listinah, 
knjigah in priročnikih, ki morajo biti v zrakoplovu; zračnem prevozu 
glede izpolnjevanja predpisanih pogojev za opravljanje prevoza; 
vzdrževanju linij in spoštovanju reda letenja v rednem zračnem 
prevozu, glede opravljanja prevoza v skladu z določbami 
mednarodne pogodbe oziroma v skladu z dovoljenjem, izdanem 
tujemu prevozniku; izpolnjevanju pogojev za varno uporabo 
zrakoplova za lastne potrebe In izpolnjevanju pogojev za 
opravljanje drugih dejavnosti v zvezi z zračnim prometom. Določbe 
o nadzoru zrakoplovov se smiselno uporabljajo tudi za nadzor 
ultralahkih in drugih letalnih naprav. 

165. člen 
(nadzor letališč in vzletišč) 

Nadzor letališč in vzletišč obsega zlasti nadzor nad uporabo 
predpisov o: varni uporabi letališč in vzletišč; projektiranju, gradnji 
in rekonstrukciji letališč in objektov v letališki coni; vzdrževanju 
letaliških objektov in opreme, namenjenih za zračni promet in 
zračni prevoz; postavljanju, brezhibnosti in vzdrževanju letaliških 
objektov in opreme, namenjenih za zračni promet in zračni prevoz; 
postavljanju, brezhibnosti in vzdrževanju orientacijskih znamenj 
na objektih; stanju vzletno-pristajalnih in drugih stez ter letaliških 
ploščadi in drugih površin za gibanje zrakoplovov na letališču; 
brezhibnosti svetlobnih sistemov, namenjenih za pristajanje, 
vzletanje in parkiranje zrakoplovov ter zagotovitvi in brezhibnosti 
osnovnega in nadomestnega napajanja teh sistemov z električno 
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energijo; tehničnih in drugih pogojih za varen sprejem in odpremo 
zrakoplovov, potnikov in stvari na javnem letališču; kakovosti 
goriva in maziva ter brezhibnostjo naprav in opreme, namenjenih 
za oskrbovanje zrakoplova z gorivom in mazivom; prostorih, 
tehnični opremi in načinu pregledovanja zrakoplovov, potniške 
prtljage in blaga, varovanju na letališču in o vzletiščih ter predpisanih 
letaliških služb. 

166. člen 
(nadzor letalskega in drugega strokovnega osebja) 

Nadzor letalskega in drugega strokovnega osebja obsega zlasti 
nadzor nad uporabo predpisov o; delu in načinu opravljanja 
strokovnega dela letalskega in drugega strokovnega osebja; 
njihovem strokovnem usposabljanju in licencah, njihovi strokovni 
in zdravstveni sposobnosti; trajanju delovne obveznosti, času 
letenja, minimalnih počitkih, številu vzletov in pristankov med 
delovnim časom, trajanju dnevnega počitka članov posadke 
zrakoplova ter trajanju nepretrganega dela, trajanju izmen in 
dnevnega počitka kontrolorjev letenja. 

167. člen 
(nadzor navigacijskih služb zračnega prometa) 

(1) Nadzor navigacijskih služb zračnega prometa obsega zlasti 
nadzor nad uporabo predpisov o delu teh služb v zvezi z varnostjo 
v zračnem prometu ter o stanju objektov, tehničnih sredstev, 
opreme, naprav in sistemov, potrebnih za delovanje navigacijskih 
služb zračnega prometa in o uporabi predpisanih postopkov. 
(2) Nadzor nad službo letalske meteorologije obsega zlasti nadzor 
nad uporabo predpisov o: meteoroloških opazovanjih, podatkih in 
informacijah, ki jih služba letalske meteorologije zagotavlja za 
letalstvo. 

168. člen 
(nadzor varovanja) 

Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in na njegovi podlagi 
izdanih predpisov ter drugih pravnih aktov, ki se nanašajo na 
varovanje in postopke v sili, izvajata ministrstvo, pristojno za 
promet in ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v skladu s 
predpisi iz 117. člena tega zakona. 

12.0. KAZENSKE DOLOČBE 

169. člen 
(letalski prekrški) 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000,00 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ali posameznik, ki v zvezi z opravljanjem 
dejavnosti: 
1. ne organizira ali ne zagotavlja kontrole kvalitete del (prvi 

odstavek 8. člena), 
2. krši slovenski zračni'prostor s tem, da leti v njem brez 

dovoljenja ali v nasprotju s pogoji iz dovoljenja oz. določbami 
tega zakona (prvi odstavek 9. člena), 

3. v primeru kršitve zračnega prostora z zrakoplovom ne 
pristane na ukaz pristojnega organa v skladu z njegovimi 
navodili (tretji odstavek 9. člena), 

4. ne upošteva določb tega zakona o omejitvi oziroma prepovedi 
uporabe zračnega prostora (10. člen), 

5. ne najavi leta zrakoplova (prvi odstavek 12. člena), 
6. v tujem zrakoplovu nosi oborožitev ali izvidniško opremo na 

način, ki omogoča njeno uporabo v nasprotju s predpisi 
(13.člen), 

7. v slovenskem zračnem prostoru uporablja neregistriran 
zrakoplov (17. člen), 

8. uporablja zrakoplov v Republiki Sloveniji, ki ni ploven ali ne 

izpolnjuje okoljevarstvenih zahtev (prvi odstavek 30. člena), 
9. načrtuje ali izdeluje zrakoplov, motor, propeler, del in opremo 

zrakoplova, opravlja vzdrževanje, spremembe ali popravila 
na takih izdelkih, oziroma izdeluje tehnično dokumentacijo za 
takšna dela, če nima veljavne licence z ustreznimi pooblastili, 
oziroma če nima ustreznega potrdila ali spričevala (prvi 
odstavek 37.člena), 

10. ne zagotovi, da so v zrakoplovu, v odvisnosti od kategorije in 
namena, vgrajene naprave in oprema za varno letenje (drugi 
odstavek 39. člena), 

11. strokovno usposablja letalsko osebje brez ustreznega 
dovoljenja (drugi odstavek 54. člena), 

12. opravlja javni zračni prevoz brez operativne licence in 
spričevala letalskega prevoznika (prvi odstavek 66. člena, 
67. člen in 68. člen), 

13. opravlja komercialno dejavnost dajanja zrakoplovov v najem, 
brez potrebnega spričevala letalskega prevoznika (tretji 
odstavek 69. člena), 

14. postavi novo ali poveča oziroma poviša obstoječo oviro brez 
predhodnega soglasja pristojnega organa, ali če je ne odstrani 
v skladu z odločbo Uprave (prvi, drugi in četrti odstavek 104. 
člena), 

15. če zgrajeno ali povečano oviro brez dovoljenja ali v nasprotju 
z dovoljenjem pristojnega organa, ne odstrani na lastne 
stroške (četrti odstavek 104. člena), 

16. kot izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa ne 
zagotovi predpisanih pogojev, ki so določeni z zakonom ali 
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi (drugi odstavek 109. 
člena), 

17. uporablja infrastrukturne objekte, naprave in sisteme 
navigacijskih služb zračnega prometa, ki ne izpolnjujejo 
predpisanih tehničnih in tehnoloških pogojev ali to ni bilo 
ugotovljeno s predpisanimi meritvami, če dopusti, da osebje, 
ki jih vzdržuje in uporablja, za to ni strokovno usposobljeno ali 
če uporablja navedene objekte brez obratovalnega dovoljenja 
(prvi odstavek 113. člena), 

18. ne sodeluje pri pripravi in izvajanju ukrepov in postopkov 
varovanja v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na 
njegovi podlagi, oziroma ne postopa v skladu z določbami 
tega zakona ali predpisi, izdanimi na njegovi podlagi ali 
varnostnimi programi in drugimi navodili (drugi, tretji, čerti in 
peti odstavek 117. člena), 

19. med obratovanjem letališča ne zagotovi tehničnih in 
tehnoloških pogojev varovanja (tretji odstavek 119. člena), 

20. ne zagotovi osnovnih varnostnih pregledov zrakoplovov ali 
opreme, potrebne za njihovo izvajanje (četrti odstavek 119. 
člena), 

21. z zrakoplovom takoj ne pristane na najbližjem primernem 
letališču v skladu z navodili pristojne službe zračnega prometa 
(prvi odstavek 139. člena), 

22. v zračnem prometu prevaža vojaško oborožitev ali minsko 
eksplozivna sredstva brez posebnega dovoljenja (prvi 
odstavek 140. člena), 

23. ravna v nasprotju s predpisi, ki urejajo prevažanje blaga, ki 
se lahko označi za nevarno po zraku, vendar ni prepovedano 
za letalski prevoz ( 141. člen), 

24. ravna v nasprotju s prepovedjo prevoza nevarnih snovi v 
zračnem prometu (142. člen), 

25. ne upošteva prepovedi vzleta zrakoplova v primeru 
upravičene domneve, da je zrakoplov neploven ali da nima 
ustrezne posadke ali da drugače ne izpolnjuje zahtev in 
pogojev, ki urejajo letenje po tem zakonu (143. člen), 

26. ne upošteva ukrepa preprečitve odhoda zrakoplova do plačila 
stroškov ali pologa varščine za te stroške ali ne postopa v 
skladu s predpisom vlade glede postopka za izvedbo 
preprečitve odhoda (144. člen), 

27. krši pogoje v zvezi z namestitvijo in uporabo radijske opreme 
na krovu zrakoplova in drugih naprav za komunikacijo za 
namene civilnega letalstva (146. člen). 
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(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 SIT se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe. 
(3) Z denarno kaznijo najmanj 60.000,00 SIT se kaznuje 
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

170. člen 
(letalski prekrški) 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 600.000,00 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki v zvezi z opravljanjem 
dejavnosti: 
1. leti z zrakoplovom, registriranim v Republiki Sloveniji, ki nima 

oznake državne pripadnosti "S5" in predpisane registrske 
oznake (prvi odstavek 20.člena), 

2. ne začne certifikacijskega postopka (prvi odstavek 38. člena), 
3. vgradi ali uporabi radijsko napravo ali drugo opremo za 

komunikacijo z zrakoplovom brez predpisanega dovoljenja 
za vgraditev in uporabo le-teh v zrakoplovu (40. člen), 

4. ne določi vodje zrakoplova za vsak let (četrti odstavek 57. 
člena), 

5. če kot izvajalci navigacijskih služb med seboj ne sodelujejo in 
se tekoče ne obveščajo o vseh dogodkih in spremembah, ki 
bi lahko vplivale na varnost zračnega prometa (tretji odstavek 
109. člena), 

6. krši predpise, ki urejajo: pogoje, ki jih mora izpolnjevati služba 
iskanja in reševanja zrakoplovov; pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati službe zračnega prometa, službe letalskih 
informacij in službe letalskih telekomunikacij; način in vsebino 
poročanja o izrednih dogodkih v navigacijskih službah 
zračnega prometa, ki so ali bi lahko ogrozili varnost zračnega 
prometa, in zahteve v zvezi z analizami takih dogodkov; 
podrobne vsebine načrtov za postopke v sili; čas dela in čas 
počitka letalskega in drugega strokovnega osebja, ki opravlja 
naloge v navigacijskih službah zračnega prometa; pogoje za 
zagotovitev nemotenega in varnega odvijanja zračnega 
prometa in delovanja navigacijskih služb zračnega prometa. 
(116. člen), 

7. ne uporablja slovenskega oziroma angleškega jezika v skladu 
s predpisi (147. člen), 

8. ne posreduje inšpektorju v roku, ki ga inšpektor določi, 
zahtevanih podatkov, pismenega obvestila ali izjave (peti 
odstavek 159. člena), 

9. odpečati zrakoplov ali napravo (prvi odstavek 161. člena), 
10. nadaljuje z opravljanjem delovnega procesa oziroma 

dejavnosti kljub izdani odločbi o prepovedi (162. člen). 
(2) Z denarno kaznijo najmanj 60.000,00 SIT, se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe. 
(3) Z denarno kaznijo najmanj 40.000,00 SIT se kaznuje 
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

171. člen 
(letalski prekrški) 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000,00 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki v zvezi z opravljanjem 
dejavnosti: 
1. krši pogoje o uporabi letališč ali vzletišč (82. člen), 
2. krši določbe v zvezi z objavo splošnih pogojev za uporabo 

letališča (prvi odstavek 87. člena). 
(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 SIT se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe. 
(3) Z denarno kaznijo najmanj 30.000,00 SIT se kaznuje tudi drug 
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

172. člen 
(letalski prekrški) 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 600.000,00 SIT se kaznuje za 
prekršek izvajalec dejavnosti letaliških služb (pravna oseba ali 
posameznik, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti), če: 

1. ne izpolnjuje vseh predpisanih varnostnih in drugih pogojev 
za letališče, glede na določeno referenčno kodo, kategorijo, 
namen in obseg zračnega prometa, predpisane službe in 
druge pogoje, določene v obratovalnem dovoljenju (79. člen), 

2. krši obveznosti v zvezi z organizacijo letaliških služb (81. 
člen), 

3. ne zagotovi na letališču ali njegovem delu, prostorskih in drugih 
pogojev za delo organov za notranje zadeve, carinskih 
organov in inšpekcijskih služb ter navigacijskih služb zračnega 
prometa, če je za obratovanje letališča to potrebno (prvi 
odstavek 83. člena), 

4. ne dovoli rabe letališke infrastrukture in zagotavljanja 
predpisanih služb, glede na referenčno kodo, kategorijo, 
namen in zmogljivost letališča, v skladu z veljavnimi predpisi, 
zrakoplovu, ki leti v slovenskem zračnem prostoru ( 84. člen), 

5. krši začasno omejitev ali prepoved obratovanja letališča (tretji 
odstavek 86. člena), 

6. ne pridobi predpisanega predhodnega soglasja (prvi odstavek 
89. člena in prvi odstavek 90. člena), 

7. krši določbe v zvezi z obratovalnimi pogoji ali obratovalnim 
dovoljenjem letališča (94. člen), 

8. krši katerega od posameznih podzakonskih predpisov, ki jih 
izda minister, pristojen za promet (101. člen), 

9. ne zaznamuje ovir z orientacijskimi znamenji ali jih ne vzdržuje 
v brezhibnem stanju (prvi odstavek 105. člena), 

10. dopusti, da se naprave in sistemi postavijo in delujejo brez 
dovoljenja Uprave (prvi odstavek 106. člena), 

11. postopa v nasprotju s predpisom o dovoljenem skupnem 
hrupu in emisiji motorjev zrakoplovov na letališču in v letališki 
coni ter o pristojbinah za odpravo škodljivih posledic na okolje 
(prvi odstavek 107. člena), 

12. pred določitvijo lokacije, pričetka gradnje ali rekonstrukcije, 
oziroma pred postavitvijo infrastrukturnih objektov, naprav in 
sistemov navigacijskih služb zračnega prometa ne pridobi 
predhodnega soglasja (prvi odstavek 111. člena), 

13. ne objavi varnostnih navodil in prepovedi za potnike in druge 
osebe ali jih ne objavi na primeren način (drugi odstavek 123. 
člena). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 60.000,00 SIT se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe. 
(3) Z denarno kaznijo najmanj 40.000,00 SIT se kaznuje 
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 
(4) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000,00 SIT, se kaznuje za 
prekršek izvajalec dejavnosti letaliških služb (pravna oseba ali 
posameznik, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti ), če: 
1. ne organizira ali ne zagotavlja kontrole kvalitete del (prvi 

odstavek 8. člena), 
2. postavi novo ali poveča oziroma poviša obstoječo oviro brez 

predhodnega soglasja pristojnega organa, ali če je ne odstrani 
v skladu z odločbo Uprave (prvi in drugi odstavek 104. člena), 

3. če zgrajeno ali povečano oviro brez dovoljenja ali v nasprotju 
z dovoljenjem pristojnega organa, ne odstrani na lastne stroške 
(četrti odstavek 104. člena), 

4. kot izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa ne zagotovi 
predpisanih pogojev, ki so določtni z zakonom ali predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi (drugi odstavek 109. člena), 

5. uporablja infrastrukturne objekte, naprave in sisteme 
navigacijskih služb zračnega prometa, ki ne izpolnujejo 
predpisanih tehničnih in tehnoloških pogojev ali to ni bilo 
ugotovljeno s predpisanimi meritvami, če dopusti, da osebje, 
ki jih vzdržuje in uporablja za to ni strokovno usposobljeno ali 
če uporablja navedene objekte brez obratovalnega dovoljenja 
(prvi odstavek 113. člena), 

6. ne sodeluje pri pripravi in izvajanju ukrepov in postopkov 
varovanja v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na 
njegovi podlagi oziroma ne postopa v skladu z določbami tega 
zakona ali predpisi, izdani na njegovi podlagi ali varnostnimi 
programi in drugimi navodili (drugi, tretji, četrti in peti odstavek 
117. člena), 
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7. med obratovanjem letališča ne zagotovi tehničnih in tehnloških 
pogojev varovanja (tretji odstavek 119. člena), 

8. ne zagotovi osnovnih varnostnih pregledov zrakoplovov ali 
opreme, potrebne za njihovo izvajanje ( četrti odstavek 119. 
člena). 

(5) Z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 SIT se za prekršek iz 
četrtega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe. 
(6) Z denarno kaznijo najmanj 60.000,00 SIT, se kaznuje 
posameznih, ki stori prekršek iz četrtega odstavka tega člena. 
(7) Z denarno kaznijo najmanj 600.000,00 SIT se kaznuje za 
prekršek izvajalec dejavnosti letaliških služb ( pravna oseba ali 
posameznik, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti ), če: 
1. ne posreduje inšpektorju v roku, ki ga inšpektor določi, 
zahtevanih podatkov pisnega pojasnila ali izjave (peti odstavek 
159. člena), 
2.nadaljuje z opravljanjem delovnega procesa oziroma dejavnosti, 
kljub izdani odločbi o prepovedi (162. člen). 
(8) Z denarno kaznijo najmanj 60.000,00 SIT, se za prekršek iz 
sedmega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe. 
(9) Z denarno kaznijo najmanj 40.000,00 SIT se kaznuje 
posameznik, ki stori prekršek iz 7. odstavka tega člena. 
(10) Z denarno kaznijo najmanj 300.000,00 SIT se kaznuje za 
prekršek izvajalec dejavnosti letaliških služb ( pravna oseba ali 
posameznik, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti ), če: 
1. krši določbe v zvezi z objavo splošnih pogojev za uporabo 
letališča (prvi odstavek 87. člena). 
(11) Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 SIT se prekršek iz 
desetega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe. 
(12) Z denarno kaznijo najmanj 30.000,00 SIT se kaznuje tudi drug 
posameznik, ki stori prekršek iz desetega odstavka tega člena. 

173. člen 
(letalski prekrški) 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000,00 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki je upravljalec vzletišča, če: 
1. ne izpolnjuje vseh predpisanih varnostnih in drugih pogojev za 

vzletišče (79. člen), 
2. krši začasno omejitev ali prepoved obratovanja vzletišča (tretji 

odstavek 86. člena), 
3. krši določbe v zvezi z obratovalnimi pogoji in obratovalnim 

dovoljenjem vzletišča (97. člen). 
(2) Z denarno kaznijo najmanj 30.000,00 SIT se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe. 
(3) Z denarno kaznijo najmanj 20.000,00 SIT se kaznuje 
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

174. člen 
(letalski prekrški) 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 SIT se kaznuje za prekršek 
vodja zrakoplova ali druga oseba, ki je upravljala ali sodelovala 
pri upravljanju zrakoplova, če: 
1. krši pravila letenja (prvi odstavek 7. člena), 
2. krši slovenski zračni prostor s tem, da leti v njem brez 

dovoljenja oz. v nasprotju z dovoljenjem pristojnega organa 
oziroma v nasprotju z določbami tega zakona (prvi odstavek 
9. člena), 

3. v primeru kršitve zračnega prostora z zrakoplovom ne 
pristane na ukaz pristojnega organa v skladu z njegovimi 
navodili (tretji odstavek 9. člena), 

4. ne upošteva določb tega zakona o omejitvi oziroma prepovedi 
uporabe zračnega prostora (10. člen), 

5. leti z zrakoplovom z nadzvočno hitrostjo (11. člen), 
6. ne najavi leta zrakoplova (prvi odstavek 12. člena), 
7. v slovenskem zračnem prostoru uporablja neregistriran 

zrakoplov (17. člen), 
8. uporablja zrakoplov v Republiki Sloveniji, ki ni ploven ali ne 

izpolnjuje okoljevarstvenih zahtev (prvi odstavek 30. člena), 
9. ne opravi leta z zrakoplovom v skladu s predpisi ali prevaža 

osebe in stvari v javnem zračnem prevozu, če je presegel 
starost, ki jo predpiše minister (šesti in osmi odstavek 57. 
člena), 

10. ni seznanjen z vsebino tovora, ki ga prevaža (sedmi odstavek 
57. člena), 

11. ne ukrepa v skladu s pooblastili (prvi odstavek 58. člena), 
12. pred vzletom ne preveri ali sta posadka in zrakoplov 

pripravljena in sposobna za varen let in ali so vsi predpisani 
dokumeti na krovu (tretji odstavek 58. člena), 

13. pooblaščeni uradni osebi ministrstva, pristojnega za notranje 
zadeve, ne nudi strokovne pomoči in ji ne da obvestil, kadar 
ta to zahteva v skladu z zakonskimi pooblastili (osmi odstavek 
58. člena), 

14. ne ukrepa v skladu s pooblastili, če je bil na krovu kršen red, 
ogrožena varnost ali storjeno kaznivo dejanje, za katero se 
storilec preganja po uradni dolžnosti (prvi odstavek 59. člena), 

15. ne poskrbi, da so predmeti, ki so pomembni za postopek o 
prekršku ali za preiskavo kaznivega dejanja, predani 
ustreznemu organu (tretji odstavek 59. člena), 

16. ne obvesti Uprave o letalski nesreči ali o resnem incidentu 
(61. člen), 

17. ne poroča o okoliščinah, dogodkih in motnjah v delovanju, ki 
lahko vplivajo na plovnost zrakoplova (62. člen), 

18. z zrakoplovom takoj ne pristane na najbližjem primernem 
letališču v skladu z navodili pristojne službe zračnega prometa 
( prvi odstavek 139. člena), 

19. ne poskrbi, da zrakoplov nemudoma zapusti območje, kjer je 
letenje prepovedano (drugi odstavek 139. člena), 

20. v zračnem prometu prevaža vojaško oborožitev ali minsko 
eksplozivna sredstva brez posebnega dovoljenja (prvi 
odstavek 140. člena), 

21. ravna v nasprotju s predpisi, ki urejajo prevažanje blaga, ki 
se lahko označi za nevarno, po zraku, vendar ni prepovedano 
za letalski prevoz (141. člen), 

22. ravna v nasprotju s prepovedjo prevoza nevarnih snovi po 
zraku (142. člen), 

23. ne upošteva prepovedi vzleta zrakoplova, v primeru 
upravičene domneve, da zrakoplov ni ploven ali da nima 
ustrezne posadke ali da drugače ne izpolnjuje zahtev in 
pogojev, ki urejajo letenje po tem zakonu (143. člen), 

24. ne upošteva ukrepa preprečitve odhoda zrakoplova do plačila 
stroškov ali pologa varščine za plačilo teh stroškov (prvi 
odstavek 144. člena). 

175. člen 
(letalski prekrški) 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 SIT se kaznuje za prekršek 
lastnik zrakoplova ali uporabnik, če zrakoplova ne upravlja lastnik 
oz. oseba, ki opravlja dolžnost na krovu zrakoplova, ali na letališčih 
ali drugih zmogljivostih za letalstvo, če: 
1. ne določi vodje zrakoplova za vsak let oziroma del leta (četrti 

odstavek 57. člena) 
2. ne zagotovi, da je na zrakoplovu posadka, ki izpolnjuje 

predpisane pogoje (prvi odstavek 42. člena), 
3. ne sodeluje pri iskanju in reševanju (tretji odstavek 127. člena). 

176. člen 
(letalski prekrški) 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 SIT se kaznuje za 
prekršek letalsko osebje ali drugo strokovno osebje, če: 
1 nima veljavne ustrezne licence ali pooblastila (prvi in drugi 

odstavek 43. člena), 
2. opravlja dolžnost na krovu zrakoplova, če je pod vplivom 
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alkohola, narkotikov, ali drugih poživil, ali če je zaužil zdravilo, 
ki lahko vpliva na njegove psihofizične sposobnosti (prvi 
odstavek 46. člena), 

3. opravlja delo na krovu zrakoplova, povezanega z varnostjo, 
če trpi zaradi posledic bolezni ali utrujenosti, ali je iz drugega 
podobnega razloga nesposoben za opravljanje svojih dolžnosti 
na varen način (drugi odstavek 46. člena), 

4. kot član posadke ne izpolnjuje ukazov vodje zrakoplova (četrti 
odstavek 58. člena), 

5. kot pilot ne vodi knjižice letenja (64. člen), 
6. pri opravljanju nalog v navigacijskih službah zračnega prometa 

ne ravna tako, da sta zagotovljena varnost in red ali da ni 
ogrožena varnost ljudi in premoženja (prvi odstavek 108. 
člena). 

177. člen 
(letalski prekrški) 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 600.000,00 SIT se kaznuje za 
prekršek letalski prevoznik (pravna oseba ali posameznik, ki v 
zvezi z opravljanjem dejavnosti), če: 
1. ne zagotovi, da posadke ne prekoračijo dovoljenih časovnih 

omejitev v zvezi z letenjem, počitki ter številom vzletov in 
pristankov ali ne zagotovi minimalnega časa delovnega počitka 
(prvi odstavek 63. člena), 

2. ne vodi zapisov o času letenja, delovni obveznosti in počitkih 
letalskega in drugega strokovnega osebja (tretji odstavek 63. 
člena), 

3. izvaja izobraževanje in usposabljanje letalskega in drugega 
strokovnega osebja brez spričevala letalskega prevoznika 
(prvi odstavek 69. člena), 

4. nima ustreznega spričevala za letalsko dejavnost posebne 
vrste (drugi odstavek 69. člena), 

5. nima posebnega dovoljenja za letalsko prireditev ali letalsko 
tekmovanje (četrti odstavek 69. člena), 

6. opravlja redni zračni prevoz v nasprotju z mednarodnim 
sporazumom ali posebnim dovoljenjem (prvi odstavek 73. 
člena), 

7. opravlja posebni zračni prevoz brez dovoljenja (drugi odstavek 
73. člena), 

8. rednega zračnega prevoza ne opravlja v skladu z redom 
letenja (prvi odstavek 76. člena). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 60.000,00 SIT se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe 
letalskega prevoznika. 
(3) Z denarno kaznijo najmanj 40.000,00 SIT se kaznuje tudi 
posameznik, ki stori prekršek iz 1. odstavka tega člena. 
(4) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000,00 SIT, se za prekršek 
kaznuje letalski prevoznik, (pravna oseba ali posameznik, ki v 
zvezi z opravljanjem dejavnosti), stori prekršek: 
1. ne organizira ali ne zagotavlja kontrole kvalitete del (prvi 

odstavek 8. člena), 
2. krši slovenski zračni prostor s tem, da leti v njem brez 

dovoljenja ali v nasprotju s pogoji iz dovoljenja oz. določbami 
tega zakona (prvi odstavek 9. člena), 

3. v primeru kršitve zračnega prostora z zrakoplovom ne 
pristane na ukaz pristojnega organa v skladu z njegovimi 
navodili (tretji odstavek 9. člena), 

4. ne upošteva določb tega zakona o omejitvi oziroma prepovedi 
uporabe zračnega prostora (10. člen), 

5. ne najavi leta zrakoplova (prvi odstavek 12. člena), 
6. v tujem zrakoplovu nosi oborožitev ali izvidniško opremo na 

način, ki omogoča njeno uporabo v nasprotju s predpsi (13. 
člen), 

7. v slovenskem zračnem prostoru uporablja neregistriran 
zrakoplov (17. člen) 

8. uporablja zrakoplov v Republiki Sloveniji, ki ni ploven ali ne 
izpolnjuje okoljevarstvenih zahtev (prvi odstavek 30. člena), 

9. načrtuje ali izdeluje zrakoplov, motor, propeler, del in opremo 
zrakoplova, opravlja vzdrževanje, spremembe ali popravila 
na takih izdelkih, oziroma izdeluje tehnično dokumentacijo za 
takšna dela, če nima veljavne licence z ustreznimi pooblastili, 
oziroma če nima ustreznega potrdila ali spričevala (prvi 
odstavek 37. člena), 

10. ne zagotovi, da so v zrakoplovu, v odvisnosti od kategorije in 
namena, vgrajene naprave in oprema za varno letenje (drugi 
odstavek 39. člena), 

11. opravlja komercialno dejavnost dajanja zrakoplovov v najem, 
brez potrebnega spričevala letalskega prevoznika (tretji 
odstavek 69. člena), 

12. z zrakoplovom takoj ne pristane na najbližjem primernem 
letališču v skladu z navodili pristojne službe zračnega prometa 
(prvi odstavek 139. člena), 

13. v zračnem prometu prevaža vojaško oborožitev ali minsko 
eksplozivna sredstva brez posebnega dovoljenja (prvi 
odstavek 140. člena), 

14. ravna v nasprotju s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnih snovi 
v zračnem prometu (141. člen), 

15. ravna v nasprotju s prepovedjo prevoza nevarnih snovi v 
zračnem prometu (142. člen), 

16. ne upošteva prepovedi vzleta zrakoplova v primeru 
upravičene domneve, da je zrakoplov neploven ali da nima 
ustrezne posadke ali da drugače ne izpolnjuje zahtev in 
pogojev, ki urejajo letenje po tem zakonu (143. člen), 

17. ne upošteva ukrepa preprečitve odhoda zrakoplova do plačila 
stroškov ali pologa varščine za te stroške ali ne postopa v 
skladu s predpisom vlade glede postopka za izvedbo 
preprečitve odhoda (144. člen), 

18. krši pogoje v zvezi z namestitvijo in uporabo radijske opreme 
na krovu zrakoplova in drugih naprav za komunikacijo za 
namene civilnega letalstva (146. člen). 

(5) Z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 SIT se za prekršek iz 
četrtega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe. 
(6) Z denarno kaznijo najmanj 60.000,00 SIT se kaznuje 
posameznik, ki stori prekršek iz četrtega odstavka tega člena. 

178. člen 
(letalski prekrški) 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 SIT se za prekršek kaznuje 
posameznik, če: 
1. če uporablja za letenje zrakoplov brez pilota ali druge vodene 

ali nevodene leteče objekte brez dovoljenja pristojnega organa 
(drugi odstavek 9. člena), 

2. nosi orožje ali nevarne predmete na javnem letališču oziroma 
prevaža orožje in nevarne predmete v nasprotju s predpisi 
(prvi odstavek 118. člena), 

3. se giblje ali mudi na površinah in območjih, ki so namenjena za 
gibanje zrakoplovov in za navigacijske naprave, ne da bi 
opravljal službeno opravilo in imel ustrezno dovoljenje (prvi 
odstavek 120. člena), 

4. se giblje po površinah in ploščadih oziroma območjih javnega 
letališča in po varnostnih območjih na javnem letališču brez 
ustreznega spremljevalca (četrti odstavek 120. člena), 

5. ne sodeluje oz. ne nudi pomoči pri preiskavi letalske nesreče 
ali resnega incidenta v skladu z zahtevami in posebnimi 
pooblastili komisije za letalske nesreče (prvi odstavek 133. 
člena), 

6. v primeru letalske nesreče ali incidenta, odstrani brez dovoljenja 
pooblaščene osebe, zrakoplov in stvari ali karkoli, kar spada 
k temu zrakoplovu ali k stvarem, za katere obstaja sum, da bi 
lahko bile vzrok letalske nesreče (prvi odstavek 134. člena), 

7. ob letalski nesreči najde stvari pa o tem takoj ne obvesti policije, 
komisije ali preiskovalca (drugi odstavek 134. člena). 
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179. člen 
(izterjava denarne kazni takoj na kraju prekrška) 

(1) Z denarno kaznijo 200.000,00 SIT kaznuje inšpektor takoj na 
kraju samem pravno osebo, ki je izvajalec dejavnosti letaliških 
služb, ali pravno osebo, ki je letalski prevoznik ali drugo pravno 
osebo, če: 
1. odkloni pooblaščeni osebi prost dostop do vseh prostorov, 

opreme, podatkov in dokumentacije, v zvezi s pregledom 
vseh licenc, potrdil in spričeval, v zvezi z gradnjo, 
vzdrževanjem, spremembami in popravili zrakoplovov, 
motorja, dela in opreme zrakoplova (tretji odstavek 37; člena), 

2. ne ravna po izdani prepovedi ali ukrepu inšpekorja (160. člen), 
3. odkloni Upravi predložitev podatkov v zvezi s plovnostjo, 

vzdrževanjem, spremembami ali popravili zrakoplova ter 
podatkov in statistike o njegovem delovanju in uporabi (peti 
odstavek 31. člena), 

4. ne zagotovi vse pomoči Upravi in njenim pooblaščenim 
predstavnikom, ki jo potrebujejo za izvršitev svojih nalog (šesti 
odstavek 31. člena), 

5. Uprave ne obvesti o vseh okoliščinah, dogodkih in napakah 
in nepravilnostih, ki bi lahko vplivale na plovnost zrakoplova 
(tretji odstavek 32. člena), 

6. nima ustreznih predpisanih dokumentov na krovu (prvi 
odstavek 41. člena), 

7. ne dopusti Upravi in vsakomur, ki mora pregledati letalske 
dokumente zaradi zaščite svojih pravic, pregleda teh 
dokumentov (drugi odstavek 41. člena) 

8. kot imetnik spričevala letalskega prevoznika takoj pisno ne 
obvesti Uprave o vseh spremembah, ki vplivajo na dejstva in 
okoliščine, ki so bile podlaga za izdajo spričevala ali operativnih 
določb ali uveljavlja upravičenja iz spričevala, če Uprava ni 
pisno odobrila sprememb (peti odstavek 68. člena), 

9. inšpektorju ne omogoči nemotenega nadzora (prvi odstavek 
159. člena), 

10. Uprave tekoče ne obvešča o vsaki spremembi podatkov, 
vpisanih v Register zrakoplovov (prvi odstavek 26. člena). 

(2) Z denarno kaznijo 200.000,00 SIT kaznuje inšpektor za 
prekršek takoj, na kraju samem tudi pravno osebo, ki je letalski 
prevoznik, če: 
1. ne objavi reda letenja najmanj 15 dni pred začetkom njegove 

veljavnosti za določeno prometno obdobje, spremembe pa 
najmanj 10 dni pred njihovo uveljavitvijo (tretji odstavek 76. 
člena), 

2. ne pošilja predpisanih evidenc o opravljenem prometu in njihovi 
rednosti (četrti odstavek 76. člena), 

3. tujca, ki ga je pripeljal in ki ne izpolnjuje zakonskih pogojev za 
vstop v državo, ne odpelje iz države v času, ki mu ga določi 
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve (peti odstavek 76. 
člena). 

(3) Z denarno kaznijo 160.000,00 SIT kaznuje inšpektor za 
prekršek takoj, na kraju samem posameznika, ki v zvezi z 
opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 
9. in 10. točke prvega odstavka tega člena. 
(4) Z denarno kaznijo 160.000,00 SIT kaznuje inšpektor za 
prekršek takoj, na kraju samem letalskega prevoznika 
(posameznika, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti), stori prekršek 
iz 1., 2., 3. in 4. točke drugega odstavka tega člena. 
(5) Z denarno kaznijo 80.000,00 SIT kaznuje inšpektor za 
prekršek takoj, odgovorno osebo pravne osebe, ki stori prekršek 
iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točke prvega odstavka tega 
člena. 
(6) Z denarno kaznijo 80.000,00 SIT, kaznuje inšpektor za 
Prekršek takoj, odgovorno osebo pravne osebe letalskega 
prevoznika, ki stori prekršek iz 1., 2., 3. in 4. točke drugega 
odstavka tega člena. 
(7) Z denarno kaznijo 80.000,00 SIT, kaznuje inšpektor za 
prekršek takoj na kraju samem posameznika, ki stori prekršek iz 
1-, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točke prvega odstavka tega 

člena. 
(8) Z denarno kaznijo 80.000,00 SIT, kaznuje inšpektor za 
prekršek takoj, na kraju samem posameznika, ki stori prekršek 
iz 1., 2., 3., in 4. točke drugega ostavka tega člena. 
(9) Z denarno kaznijo 80.000,00 SIT kaznuje inšpektor za 
prekršek takoj, na kraju samem posameznika, ki stori prekršek, 
če: 
1. kot potnik ne upošteva ukazov vodje zrakoplova (peti odstavek 

58. člena). 

180. člen 
(zastaranje) 

(1) Postopek zaradi letalskega prekrška se ne more več začeti, 
če je preteklo več kot dve leti od dneva, ko je bil prekršek storjen. 
(2) Zastaranje pretrga vsako dejanje, ki ga stori pristojni organ za 
pregon storilca prekrška. Z vsakim pretrganjem začne zastaralni 
rok znova teči, vendar pa se postopek zaradi prekrška v nobenem 
primeru ne more več začeti ali nadaljevati po preteku štirih let od 
dneva, ko je bil prekršek storjen. 

181. člen 
(varstveni ukrepi) 

(1) Skupaj s kaznijo za prekršek iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 12., 
16., 18., 21., 22. in 23.točke prvega odstavka 174. člena ter iz 1., 
2., 3., 4. in 6. točke prvega odstavka 176. člena, se lahko izreče 
varstveni ukrep prepovedi opravljanja upravičenj iz licence ali 
pooblastila letalskega osebja oziroma potrdila drugega 
strokovnega osebja. 
(2) Skupaj s kaznijo za prekršek iz 2., 3., 4., 6., 7., 11., 12., 13., 
17., 18., 21., 22., 23., 24. in 25. točke prvega odstavka 169. 
člena, ter za prekršek iz 3., 4., in 6. točke prvega odstavka 177. 
člena se lahko izreče varstveni ukrep prepovedi opravljanja 
dejavnosti letalskemu prevozniku, ali drugi pravni osebi oziroma 
posamezniku, ki stori navedeni letalski prekršek v zvezi z 
opravljanjem dejavnosti. 
(3) Skupaj s kaznijo za prekršek iz 18., 19., 20., 23. in 26. točke 
prvega odstavka 169. člena ter iz 1., 2., 3„ 4., 6., 7., 12. in 13. 
točke prvega odstavka 172. člena se lahko izreče izvajalcu 
dejavnosti letaliških služb varstveni ukrep prepovedi opravljanja 
dejavnosti. 
(4) Prepovedi iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena 
se lahko izrečejo v trajanju od 3 do 12 mesecev. 
(5) Za orožje, nevarne predmete in listine za njih, v zvezi s kršitvijo 
iz 2. točke, prvega odstavka 178. člena se lahko izreče varstveni 
ukrep, odvzem predmetov. 

13.0. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

182. člen 
(uporaba letalskih standardov in priporočil) 

(1) V skladu s pooblastili v tem zakonu izda vlada ali pristojni 
minister podzakonske predpise, ki omogočajo neposredno 
uporabo standardov in priporočil, ki jih občasno sprejemajo 
Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO), skupnih 
letalskih predpisov, ki jih izdajajo Združeni letalski organi (JAA), 
standardov Evropske organizacije za varnost zračne plovbe 
(EUROCONTROL) ter priporočil Evropske konference civilnega 
letalstva (ECAC). 
(2) Če pristojni minister iz prejšnjega odstavka ugotovi, da bi bila 
uporaba standarda ali priporočila iz prejšnjega odstavka v 
nasprotju z zakonom, o tem obvesti vlado. 
(3) Pristojni minister iz prvega odstavka tega člena tekoče 
spremlja spremembe standardov in priporočil iz prvega odstavka 
in skrbi za pravočasne spremembe v podzakonskih predpisih. 
(4) Ministrstvo, Uprava in navigacijske službe zračnega prometa 
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skrbijo za tekoče vnašanje sprememb v priloge k Čikaški 
konvenciji. 

183. člen 
(smiselna uporaba določb posameznih predpisov) 

(1) Do izdaje predpisov iz prejšnjega člena in drugih predpisov, 
izdanih na podlagi določb tega zakona, se v Republiki Sloveniji 
smiselno uporabljajo posamezne določbe predpisov, ki niso v 
nasprotju z določbami tega zakona, in sicer: 
1. Pravilnik o delu in instrumentalni opremi meteoroloških postaj 

in drugih služb za meteorološko pomoč v letalstvu na letališčih, 
ki so odprta za javni zračni promet (Uradni list SFRJ, št.45/ 
67), 

2. Odločba o otvoritvi letališča "Ljubljana" za mednarodni javni 
zračni promet (Uradni list SFRJ, št. 51/63), 

3. Uredba o varnosti na javnem letališču (Uradni list SFRJ, št. 
73/87), 

4. Uredba o pridobivanju soglasja ter pogojih in načinu za 
izstreljevanje raket za obrambo proti toči (Uradni list SFRJ, 
št. 32/87), 

5. Odlok o načinu izvajanja 208. in 209. člena Zakona o zračni 
plovbi (Uradni list SFRJ, št. 17/87), 

6. Pravilnik o projektiranju, graditvi in rekonstrukciji civilnih letališč 
in njihovi klasifikaciji (Uradni list SFRJ, št. 2/66 in popravek v 
Uradnem listu SFRJ, št. 4/66), 

7. Pravilnik o obrazcu stalne in začasne prepustnice za gibanje 
na javnem letališču (Uradni list SFRJ, št. 32/75), 

8. Pravilnik o službi za prvo pomoč na letališču (Uradni list SFRJ, 
št. 57/78), 

9. Pravilnik o načinu vpisovanja letališč v vpisnik civilnih letališč 
in vzletišč v vpisnik vzletišč (Uradni list SFRJ, št. 11/79), 

10. Pravilnik spremembi pravilnika o gasilski službi na letališču 
(Uradni list SFRJ, št. 13/79, 61/80, 23/81), 

11. Pravilnik o zaznamovanju stez za vzletanje in pristajanje in 
drugih stez ter letališke ploščadi na letališču (Uradni list SFRJ, 
št. 47-719/79), 

12. Pravilnik o načinu zaznamovanja stez za vzletanje in 
pristajanje in drugih stez na civilnih letališčih ter o nameščanju 
orientacijskih znamenj na objekte v coni civilnih letališč (Uradni 
list SFRJ, št. 24/66 v zvezi s 197. členom Pravilnik o 
zaznamovanju stez za vzletanje in pristajanje in drugih stez 
ter letališke ploščadi na letališču, Uradni list SFRJ, št. 47/79 - 
v skladu z navedenimi določbami se uporabljajo samo 52. do 
74. člen), 

13. Pravilnik o vzdrževanju objektov, opreme in instalacij, 
pomembnih za varnost zračne plovbe na letališču (Uradni list 
SFRJ št. 9/84), 

14. Pravilnik o službi za sprejem in odpremo letal, potnikov in 
stvari na javnem letališču (Uradni list SFRJ, št. 66/87 in 57/ 
90), 

15. Odredba o minimumu opreme za kontrolo zrakoplovov, 
potnikov, prtljage in blaga (Uradni list SFRJ, št. 12/75), 

16. Pravilnik o prostorih, tehnični opremi in načinu pregledovanja 
letal, potnikov in stvari na javnem letališču (Uradni list SFRJ, 
št. 8/89, 24/89 in 61/90), 

17. Pravilnik o letenju letal (Uradni list SFRJ, št. 10/79 in 4/83), 
18. Pravilnik o postopku in načinu ugotavljanja sposobnosti letal 

za plovbo (Uradni list SFRJ, št. 35/80), 
19. Pravilnik o načinu oddaje in vrnitve orožja in streliva v javnem 

prevozu v zračnem prometu (Uradni list SFRJ, št. 40/80 in 
14/82), 

20. Pravilnik o načinu metanja kemičnih sredstev iz letala (Uradni 
list SFRJ, št. 62/80 in 52/83), 

21. Pravilnik o amaterski izdelavi letal (Uradni list SFRJ, št. 19/ 
82), 

22. Pravilnik o napravah in opremi, ki morajo biti vdelani v letalo 
odvisno od njegove kategorije in namena (Uradni list SFRJ, 
št. 59/84), 

23. Pravilnik o prevozu otrok v javnem prevozu v zračnem 
prometu (Uradni list SFRJ, št. 2/87), 

24. Pravilnik o civilnem jadralnem letalstvu (Uradni list FLRJ, št. 
52/55), 

25. Pravilnik o zmajarstvu (Uradni list SFRJ, št. 17/87 in 57/90), 
26. Pravilnik o padalstvu (Uradni list SFRJ, št. 73/89 in 57/90), 
27. Pravilnik o načinu preiskovanja letalskih nesreč (Uradni list 

SFRJ, št. 66/87), 
28. Pravilnik o preiskovanju ogrožanja varnosti letal (Uradni list 

SFRJ, št. 79/87), 
29. Pravilnik o pogojih za prevoz živali v javnem prevozu v 

zračnem prometu (Uradni list SFRJ št. 42/88, popravek v št. 
45/88, 57/90), 

30. Pravilnik o homologaciji letala, motorja, propelerja, padala, 
balona, zmaja in opreme letala (Uradni list SFRJ, št. 54/88), 

31. Pravilnik o posebnih pogojih za izdelavo in spremembe na 
letalu, motorju, propelerju, padalu in opremi letala, načinu 
izdelave tehnično-tehnološke dokumentacije in tehnični 
kontroli izdelave (Uradni list SFRJ, št. 75/88), 

32. Pravilnik o številu in sestavi članov posadke letala (Uradni list 
SFRJ, št. 57/78 in 7/83), 

33. Pravilnik o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo 
letalskega tehničnega osebja kontrole letenja (Uradni list SFRJ, 
št. 13/79). 

34. Pravilnik o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo 
kontrolorjev letenja (Uradni list SFRJ, št. 62/79), 

35. Pravilnik o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo 
članov posadke letal (Uradni list SFRJ, št. 2/80, 31/80, 53/80, 
43/81 in 10/85), 

36. Pravilnik o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo 
strokovnega osebja, ki opravlja dela, pomembna za varnost 
zračne plovbe (Uradni list SFRJ, št. 64/80, 63/81 in 77/82), 

37. Pravilnik o obrazcu dovoljenja za delo strokovnega osebja, ki 
opravlja dela, pomembna za varnost zračne plovbe (Uradni 
list SRS, št. 39/83), 

38. Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, 
izpitih, dovoljenjih in pooblastilih letalsko-tehničnega osebja in 
letalskega osebja tehnične priprave (Uradni list SFRJ, št. 35/ 
87, popravek v št. 12/88 in 8/89), 

39. Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem izpitu, dovoljenju 
za delo in delu, ki ga sme opravljati osebje službe za zvezo 
(Uradni list SFRJ, št. 62/74), 

40. Pravilnik o obrazcu izkaznice inšpektorja za varnost zračne 
plovbe (Uradni list SFRJ, št. 47/75), 

41. Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, 
izpitih, dovoljenjih in pooblastilih osebja službe za zveze pri 
kontroli letenja (Uradni list SFRJ, št. 12/88), 

42. Pravilnik o strokovni izobrazbi strokovnem usposabljanju, 
izpitih, dovoljenjih in pooblastilih letalsko-prometnega osebja 
(Uradni list SFRJ, št. 37/88), 

43. Pravilnik o času letenja, času letenja v prometu na dolgih 
linijah, času nočnega letenja, dnevnem delovnem času, številu 
vzletov in pristankov med delovnim časom in trajanju 
dnevnega počitka članov letalske posadke (Uradni list SFRJ, 
št. 42/88, 1-4/89 in 57/90), 

44. Pravilnik o trajanju izmen, trajanju nepretrganega dela in 
trajanju dnevnega počitka kontrolorjev letenja in pomočnikov 
kontrolorjev letenja (Uradni list SFRJ, št. 6/89 in 40/89), 

45. Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, 
izpitih, dovoljenjih in pooblastilih, osebja, ki dela pri meteorološki 
varnosti zračne plovbe (Uradni list SFRJ, št. 36/89 in 50/90), 

46. Pravilnik o zdravstvenih pogojih za opravljanje del letalskega 
in drugega strokovnega osebja in o posebnih pogojih za 
opravljanje zdravniških pregledov letalskega in drugega 
strokovnega osebja, ki jih morajo izpolnjevati zdravstvene 
organizacije združenega dela (Uradni list SFRJ, št. 81/89), 

47. Odredba o zračnih poteh (Uradni list SFRJ, št. 79/87, 22/89 
in 22/91). 
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(2) Do izdaje predpisov iz prejšnjega člena v Republiki Sloveniji 
veljajo določbe predpisov, ki niso v nasprotju z določbami tega 
zakona, in sicer: 
1. Pravilnik o vsebini glavne knjige registra zrakoplovov (Uradni 

list RS, št. 2/92), 
2. Pravilnik o vzletiščih (Uradni list RS, št. 58/92), 
3. Pravilnik o načinu izdajanja dovoljenj za lete zrakoplovov 

(Uradni list RS, št. 58/92), 
4. Pravilnik o spremembi pravilnika o gasilski službi na letališču 

(Uradni list RS, št. 58/92), 
5. Navodilo o načinu pregleda potnikov, ki uživajo diplomatsko 

in konzularno imuniteto, v javnem zračnem prometu (Uradni 
list RS, Št. 70/94), 

6. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati šole ali šolski 
centri za usposabljanje zrakoplovnoga osebja (Uradni list 
RS, št. 23/95), 

7. Pravilnik o številu in sestavi članov posadke letala (Uradni list 
RS, št. 27/95), 

8. Odredba o pristojbinah na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 
77/95). 

9. Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 2/ 
96), 

10. Pravilnik o uporabi in registraciji zrakoplovov Ministrstva za 
obrambo (Uradni list RS, št. 29/96), 

11. Pravilnik o registraciji vojaških zrakoplovov (Uradni list RS, 
št. 51/96), 

12. Odredba o obratovalnem času javnih letališč (Uradni list RS, 
št. 26/95, 72/95, 35/97), 

13. Pravilnik o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in 
vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS, št. 67/95 
in 34/96), 

14. Odredba o pristojbini za pregled zrakoplova (Uradni list RS, 
št. 54/97), 

15. Odredba o pristojbini za preverjanje strokovne usposoblje- 
nosti zrakoplovnega osebja (Uradni list RS, št. 54/97). 

184. člen 
(predpisi, ki prenehajo veljati oziroma se ne 

uporabljajo več) 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati: 
1. Zakon o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/ 

89 in 29/90), razen določb 28. ter 37. do 40. člena, ki se 
uporabljajo do izdaje predpisov iz 67., 68. in 69. člena tega 
zakona, v skladu s 194. členom tega zakona, 

2. Zakon o izkoriščanju letališč ( Uradni list SFRJ, št. 12/64) ter 
3. vsi izvršilni predpisi, izdani na podlagi teh zakonov, razen 

tistih, ki so navedeni v prejšnjem členu. 
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati: 
1 ■ Zakon o dopolnitvah zakona o zračni plovbi (Uradni list RS, št. 

58/93). 
2. Uredba o oznaki državne pripadnosti zrakoplovov (Uradni list 

RS, št. 9/93). 

185. člen 
(predpisi o plovnosti) 

Do izdaje predpisov iz 30. člena tega zakona velja za plovnost 
zrakoplovov: 
1- Plovnost zrakoplova se ugotavlja s pregledom, ki ga opravlja 

Uprava. Spričevalo o plovnosti se izda, če zrakoplov ustreza 
certiticiranemu tipu, če je opremljen s predpisanimi napravami 
in opremo za varno letenje in če se s pregledom ugotovi, da je 
ploven. Za dokazilo plovnosti zrakoplova posebne kategorije 
se izda dovoljenje za let. 

2- Pregled za ugotavljanje plovnosti zrakoplova je lahko osnoven, 
reden ali izreden in se opravlja na zemlji in med letom. Osnovni 
in redni pregledi se opravijo na zahtevo lastnika zrakoplova, 
izredni pregled pa lahko odredi letalski inšpektor, če utemeljeno 

sumi, da zrakoplov ni varen za letenje. 
3. Preizkus zrakoplova v letu se za osnovni pregled opravi v letu 

brez potnikov ter obsega preizkus letalno-tehničnih 
karakteristik in obnašanja zrakoplova v letu, redni pregled pa 
se opravi v letu s potniki in obsega kontrolo delovanja naprav 
in sistemov zrakoplova na način, ki ne ogroža varnosti leta. 

4. Osnovni pregled se opravi na novem zrakoplovu in v tujini 
nabavljenem zrakoplovu, na drugih zrakoplovih pa po obnovi 
oziroma večjih popravilih nosilne strukture ali po spremembi, 
ki utegne vplivati na bistvene lastnosti zrakoplova (trdnost, 
življenska doba in tehnične karakteristike) ter na zrakoplovih, 
ki več kot 6 mesecev nimajo veljavnega spričevala o plovnosti. 
Redni pregled zrakoplova se opravi pred izdajo oziroma 
podaljšanjem spričevala o plovnosti. Izredni pregled zrakoplova 
se opravi, če je poškodovan večji del njegove strukture, kar 
utegne vplivati na njegovo plovnost, ali na podlagi utemeljenega 
suma, da zrakoplov ne izpolnjuje predpisanih zahtev za 
plovnost. 

5. Za pregled zrakoplova plača imetnik pravice razpolaganja z 
zrakoplovom oziroma njegov lastnik pristojbino. V primeru, da 
se z izrednim pregledom, ki ga je zahteval inšpektor ugotovi, 
da je zrakoplov ploven, se pristojbine za pregled ne plača. 

186. člen 
(predpisi o izdelavi zrakoplovov) 

Do izdaje predpisov iz 37. člena tega zakona velja za gradnjo 
zrakoplovov, motorjev, propelerjev, delov in opreme naslednje: 
1. Zrakoplov, motor, propeler, del in oprema zrakoplova se mora 

graditi po tehničnih predpisih za izdelavo in kakovost vgrajenega 
materiala. Za gradnjo se uporabljajo standardi proizvajalca, ki 
jih potrdi Uprava. Pred začetkom ali med gradnjo ali izvršitvijo 
spremembe na zrakoplovu, motorju, propelerju, delu ali opremi 
zrakoplova, je treba Upravi predložiti ustrezno tehnično 
dokumentacijo. 

2. Izdelavo in spremembe na zrakoplovu, motorju, propelerju, 
delu in opremi zrakoplova, ter izdelavo tehnično-tehnološke 
dokumentacije za izdelavo in spremembe sme opravljati 
organizacija, ki poleg splošnih pogojev za opravljanje 
gospodarske dejavnosti izpolnjuje posebne pogoje, zlasti glede 
delovnih prostorov, opremljenosti s tehničnimi sredstvi za delo, 
strokovnega osebja za izdelavo zrakoplovov, ter operativno 

tehničnih postopkov. 
3. Proizvajalec zrakoplova, motorja, propelerja, dela in opreme 

zrakoplova mora naročniku oziroma kupcu skupaj s 
proizvodom dobaviti dokumentacijo o uporabi, vzdrževanju, 
obnovi in popravilu proizvoda ter zagotoviti, da bo 
pravočasno in stalno obveščen o tehničnih spremembah 
oziroma o spremembi načina uporabe, vzdrževanja in 
popravilih na zadevnem tipu proizvoda. 

4. Preizkušanje za izdajo certifikata tipa ali ustreznega potrdila 
opravi pravna oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje in jo za 
to pooblasti Uprava. Med certifikacijskim postopkom je treba 
Upravi predložiti letalni priročnik in priročnik za vzdrževanje 
novega tipa zrakoplova, motorja, propelerja, dela ali opreme 
zrakoplova. Preizkušanje za certifikacijo tipa iz tega člena se 
ne opravi, če je bilo na podlagi rezultatov preizkusov, opravljenih 
v tujini, ugotovljeno, da predloženi tip izpolnjuje predpisane 
tehnične pogoje za plovnost. 

5. Amatersko izdelani in eksperimentalni zrakoplovi niso 
zavezani postopku certifikacije. 

187. člen 
(predpisi o vzdrževanju, spremembah in popravilih na 

zrakoplovih) 

Do izdaje predpisov iz 37. člena tega zakona velja za opravljanje 
vzdrževanja, sprememb in popravil na zrakoplovih, motorjih, 
propelerjih, delih in opremi zrakoplovov naslednje: 
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1. Pregledi in preizkusi, popravila, zamenjave in obnove na 
zrakoplovu, motorju, propelerju, delu in opremi zrakoplova (v 
nadaljevanju: vzdrževanje zrakoplova), preventivno 
vzdrževanje zrakoplova in izvajanje sprememb in popravil na 
zrakoplovu, motorju, propelerju, delu in opremi zrakoplova, 
ter tehnična kontrola in kontrola kakovosti del se morajo 
opravljati v skladu s predpisi, izdanimi na podlagi tega zakona 
ter tehničnimi predpisi proizvajalca za določen tip zrakoplova. 

2. Za vzdrževanje in tehnično kontrolo vzdrževanja zrako- 
plova, motorja, propelerja, dela in opreme zrakoplova in za 
izdelovanje tehnično-tehnološke dokumentacije mora izvajalec, 
ki ga pooblasti Uprava, izpolnjevati, poleg splošnih tudi, 
posebne pogoje glede delovnih prostorov, opremljenosti s 
tehničnimi sredstvi za delo, strokovnega osebja za to delo ter 
operativno-tehničnih postopkov. Enomotorne zrako- 
plove splošne kategorije, balone in jadralna letala sme 
vzdrževati tudi pooblaščena fizična oseba, če ima licenco za 
ta tip zrakoplova, kar pa ne velja za obnovo. 

3. Vzdrževanje in tehnična kontrola zrakoplova, motorja, 
propelerja, dela in opreme zrakoplova se opravljata po 
tehničnem sistemu za vzdrževanje, ki se določi za vsak tip 
zrakoplova, motorja, propelerja, dela in opreme zrakoplova. 
Tehnični sistem sestoji iz programa in predpisanih postopkov 
za vzdrževanje zrakoplova, motorja, propelerja, dela in 
opreme zrakoplova ter zajema roke in način njihovega 
izvajanja, določi pa se v skladu s predpisom, izdanim na podlagi 
tega zakona, zahtevami za vzdrževanje, ki jih odobrijo pristojni 
letalski organi in organizacije države proizvajalca zrakoplova 
in tehničnimi navodili za vzdrževanje zrakoplova, motorja, 
propelerja, dela in opreme zrakoplova, ki jih izdela proizvajalec, 
ter načinom njihove uporabe in rezultati preizkusa njihove 
zanesljivosti med uporabo. Tehnični sistem za vzdrževanje 
zrakoplova, motorja, propelerja, dela in opreme zrakoplova 
izdela lastnik zrakoplova, če vzdržuje zrakoplov, motor, 
propeler, del ali opremo zrakoplova in ga predloži Upravi v 
potrditev. 

4. Če lastnik zrakoplova zaupa vzdrževanje zrakoplova, 
motorja, propelerja, dela in opreme zrakoplova drugi osebi, 
mora predložiti Upravi listino s katero izkaže, da je tako osebo 
pooblastil pristojni letalski organ oziroma pristojna organizacija 
za opravljanje takega dela. 

5. Če se zrakoplov, vpisan v Register zrakoplovov, da v zakup 
drugi osebi, mora lastnik,zrakoplova s pogodbo zagotoviti 
vzdrževanje zrakoplova, motorja, propelerja, dela in opreme 
zrakoplova po odobrenem tehničnem sistemu za vzdrževanje 
in sicer pri osebi, ki je za taka dela pooblaščena v skladu s 
prvim odstavkom 37. člena tega zakona. 

6. Lastnik oziroma uporabnik zrakoplova mora v skladu s 
predpisom, izdanim na podlagi tega zakona, zagotoviti pregled 
zrakoplova pred vsakim vzletom, da se ugotovi ali je 
zrakoplov ploven. Oseba, pooblaščena za pregled zrakoplova, 
mora s svojim podpisom v knjigi zrakoplova potrditi, da je bil 
zrakoplov pregledan in da je sposoben za varno letenje. 

7. Program popravila zrakoplova zaradi večje poškodbe, zaradi 
katere je zrakoplov izgubil plovnost, odobri Uprava. 

188. člen 
(predpisi o razvrstitvi zrakoplovov) 

Do izdaje predpisov iz 39. člena tega zakona se zrakoplovi 
razvrščajo glede na: 
1. vrsto na: zrakoplove težje od zraka (letalo, giroplan, helikopter, 

mahokrilec, jadralno letalo, ultralahke letalne naprave in druge 
letalne naprave) in zrakoplove lažje od zraka (prosti balon, 
vezani balon in zračna ladja); 

2. kategorijo na: prometno kategorijo, splošno kategorijo 
(neakrobatska, polakrobatska in akrobatska) in posebno 
kategorijo (amatersko izdelan zrakoplov, eksperimentalen 
zrakoplov, ultralahka letalna naprava in podobno); 

3. namen uporabe: kot zrakoplovi za prevoz oseb in stvari, 
zrakoplovi za prevoz tovora, zrakoplovi za dela v kmetijstvu 
in gozdarstvu, zrakoplovi za športno dejavnost, zrakoplovi 
za usposabljanje letalskega osebja, zrakoplovi za prvo pomoč 
in druge; 

4. največjo dovoljeno maso pri vzletanju na: zrakoplove z maso: 
od 0 do 2750 kg, od 2751 do 5700 kg, od 5701 do 27000 kg, od 
27001 do 72000 kg in nad 72001 kg. 

189. člen 
(predpisi o listinah in knjigah zrakoplova) 

Do izdaje predpisov iz 41. člena tega zakona veljajo za listine in 
knjige zrakoplova naslednje določbe: 
1. Zrakoplov, ki se uporablja za letenje, mora imeti listine in 

knjige, predpisane s tem zakonom. Vsebino listin in knjig ter 
način njihovega vodenja, urejajo predpisi, izdani na podlagi 
tega zakona. 

2. Med letenjem morajo biti v zrakoplovu, razen v balonu in drugih 
letalnih napravah, tele listine in knjige: 

• potrdilo o vpisu v Register zrakoplovov, 
• spričevalo o plovnosti zrakoplova, 
• dovoljenje za delo radijske postaje (če jo ima), 
• licenca oziroma potrdilo člana posadke, 
• operativni dnevnik zrakoplova, 
• nalog za let. 
3. V zrakoplovu, ki se uporablja za prevoz oseb in stvari, morajo 

biti poleg listin in knjig iz prejšnje točke tega člena tudi tele 
listine in knjige: 

• listina obremenitve in lege težišča, 
• dokumenti za pripravo leta, 
• listina s podatki o vkrcanih stvareh, če se prevažajo stvari, 
• letalni priročnik zrakoplova, 
• letalno - operativni priročnik, 
• potni priročnik zrakoplova, 
• seznam opreme v primeru nevarnosti, s katero je zrakoplov 

opremljen, 
• potna knjiga zrakoplova, 
• potrdilo o izpolnjevanju okoljevarstvenih zahtev (hrup, emisija 

plinov). 
4. Če se zrakoplov izbriše iz Registra zrakoplovov, se izročijo 

njegove listine in knjige, razen licence oziroma potrdila člana 
posadke zrakoplova, Upravi, razen v primeru, ko se zrakoplov 
odtuji v tujino ali če se iz kakšnega drugega vzroka vpiše v tuj 
register. 

5. Vsebina dokumentov na zrakoplovu: 
• V spričevalo o registraciji se vpišejo podatki o državni 

pripadnosti zrakoplova, namenu uporabe in lastniku 
zrakoplova. 

• V spričevalo o plovnosti zrakoplova se vpišejo podatki o 
njegovih oznakah, tipu, kategoriji, vrsti in namenu uporabe, ter 
drugi predpisani podatki. 

• Z dovoljenjem za delo radijske postaje se daje pravica, da se 
določena radijska postaja uporablja na način, urejen s predpisi 
o radijskih zvezah. 

• V potno knjigo zrakoplova se vpišejo podatki o izrednih in 
drugih dogodkih na zrakoplovu med letom, razen podatkov, ki 
se vpišejo v operativni dnevnik. 

• V operativni dnevnik zrakoplova se vpišejo podatki o posadki 
zrakoplova, gibanju zrakoplova, delovanju motorja in drugih 
sistemov in naprav na zrakoplovu, urah letenja, nesrečah, ki 
so se pripetile zrakoplovu, o opravljenih popravilih irv 
pregledih ter o pripravljenosti zrakoplova za letenje. 

• V listo obremenitve in lege težišča se vpišejo podatki o številu 
potnikov, teži vkrcanih stvari, razporeditvi tovora in količini 
goriva, ki ga nosi zrakoplov. 

• V dokumente za pripravo leta se vpišejo meteorološki podatki, 
načrti leta in seznam podatkov za vzletanje in pristajanje 
zrakoplova. 

poročevalec, št. 9 68 27. januar 1998 



• Letalni priročnik vsebuje navodilo za uporabo zrakoplova, 
njegovih naprav in sistemov. 

• Potni priročnik vsebuje potne karte in postopke za vzletanje 
zrakoplova z letališča in pristajanje na njem. 

• Letalno - operativni priročnik vsebuje opis sistemov 
zrakoplova ter opis normalnih in izrednih postopkov in 
postopkov v primeru nevarnosti. 

• Nalog za let vsebuje podatke o namenu leta, ruti letenja, 
namembnem letališču, datumu vzleta in pristanku zrako- 
plova ter o vodji zrakoplova in drugih članih njegove posadke. 

6. Izpolnjeni operativni dnevnik zrakoplova, ki se uporablja za 
prevoz oseb in stvari, mora biti v zrakoplovu, dokler ni izpolnjen 
naslednji operativni dnevnik. Operativni dnevnik zrakoplova, 
ki se ne uporablja za prevoz oseb in stvari, hrani lastnik oziroma 
uporabnik zrakoplova tri leta od dneva, ko je bil izpolnjen. Po 
poteku tega roka se podatki iz operativnega dnevnika 
zrakoplova, ki se uporablja za prevoz oseb in stvari, vpišejo v 
zbirko tehničnih dokumentov o bistvenih lastnostih in 
vzdrževanju zrakoplova (v nadaljevanju: matična knjiga), ki jo 
vodi lastnik oziroma uporabnik, in ki jo mora hraniti 10 let 
potem, ko je bil zrakoplov izbrisan iz registra. Če se zrakoplov 
proda tujemu kupcu, se matična knjiga izroči temu kupcu. 

7. Izpolnjeno potno knjigo zrakoplova mora lastnik oziroma 
uporabnik zrakoplova hraniti leto dni od dneva, ko je bila 
izpolnjena. Po poteku tega roka in če je zrakoplov izbrisan iz 
registra, se potna knjiga zrakoplova izroči Upravi, ki jo mora 
hraniti 10 let od dneva, ko jo je prejela. 

8. Lista obremenitve in lege težišča ter listine s podatki o vkrcanih 
stvareh morata lastnik oziroma uporabnik zrakoplova in 

ustrezna služba na letališču za vzletanje in pristajanje, hraniti 
najmanj 90 dni od dneva, ko se je let začel. 

9. Dokumente za pripravo leta mora lastnik oziroma uporabnik 
hraniti najmanj 90 dni po letu. 

10. Listine in knjige slovenskih vojaških zrakoplovov, ki so jih 
izdali pristojni vojaški organi, razen dovoljenja za delo članov 
posadke, veljajo tudi v času, ko se ti zrakoplovi uporabljajo 
za gospodarske ali druge namene, ki se ne štejejo za vojaške, 
pri čemer morajo zrakoplovi izpolnjevati pogoje za plovnost v 
skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. 

11. Listine in knjige tujih zrakoplovov, izdane po predpisih države 
registracije zrakoplova, veljajo v Republiki Sloveniji, če je to 
določeno z mednarodno pogodbo ali pod pogojem vzajemnosti. 
Ne glede na to zahtevo veljajo listine in knjige tujega zrakoplova 
v Republiki Sloveniji tudi, če vzajemnost ni izkazana, če je to 
tujemu zrakoplovu priznano v dovoljenju za letenje v 
slovenskem zračnem prostoru. 

190. člen 
(predpisi o licencah) 

(1) Do izdaje predpisov iz 42. - 65. člena tega zakona se štejejo 
dovoljenja za delo in pooblastila, izdana letalskemu osebju v skladu 
z določbami zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86, 
 29/90 in Uradni list RS, št. 58/93) za licenco in pooblastilo po 
tem zakonu in ostanejo v veljavi do izteka veljavnosti 
posameznega dovoljenja. 
(2) Do izdaje predpisov iz 49. člena tega zakona se letalskemu 
osebju izda in podaljša veljavnost dovoljenja za delo in pooblastilo 
z veljavnostjo: 
1- 24 mesecev - športnemu pilotu; 
2. 12 mesecev - poklicnemu pilotu letala ali helikopterja; 
3-12 mesecev - prometnemu pilotu letala ali helikopterja; 
4- 12 mesecev navigatorju - letalcu; 
5- 12 mesecev inženirju letalcu; 
6' 12 mesecev kabinskemu osebju, 

vložnik izkaže, da izpolnjuje vse predpisane strokovne, 
zdravstvene, starostne in druge pogoje v skladu s predpisi iz 
183. člena tega zakona. 
(3) Usposobljenost osebe, ki ima licenco iz 2. in 3. točke drugega 

odstavka tega člena, pa več kot 60 dni ne uresničuje upravičenj 
iz licence in pooblastila, preveri inštruktor oziroma pooblaščeni 
učitelj letenja, v skladu z določbami Pravilnika iz 35. točke prvega 
odstavka 183. člena tega zakona. Smiselno enako velja za osebo, 
ki ima licenco ali pooblastilo iz 1. točke drugega odstavka tega 
člena, če upravičenj iz licence in pooblastila ne uresničuje več 
kot 90 dni. 

191. člen 
(predpisi o licencah kontrolorjev letenja) 

(1) Do izdaje predpisov iz 42. - 65. člena tega zakona se kontrolorju 
letenja, ki je star manj kot 40 let, izda ali podaljša veljavnost 
dovoljenja za delo in pooblastilo oziroma se izda licenca in 
pooblastilo z veljavnostjo 24 mesecev, tistemu, ki je star več kot 
40 let, pa za 12 mesecev. 
(2) Do izdaje predpisov iz 42. - 65. člena tega zakona se 
pomočniku kontrolorja letenja izda ali podaljša veljavnost 
dovoljenja za delo in pooblastilo oziroma se izda licenco in 
pooblastilo z veljavnostjo 24 mesecev. 

192. člen 
(predpisi o licencah drugega osebja) 

Do izdaje predpisov iz 42. - 65. člena tega zakona se osebi, ki 
spada med: 
- osebje, ki skrbi za meteorološko varnost zračne plovbe, 
- letalsko tehnično osebje, 
- letalsko prometno osebje, 
- letalsko osebje za tehnične priprave, 
- tehnično osebje kontrole letenja, 
- osebje tehnološke priprave kontrole letenja, 
- osebje za zveze kontrole letenja ter 
- padalsko osebje, 
izda ali podaljša veljavnost dovoljenja za delo in pooblastila za 24 
mesecev. 

193. člen 
(predpisi o omejitvah delovne obveznosti) 

Do izdaje predpisov iz 42. - 65. člena tega zakona sme za člana 
posadke zrakoplova v javnem zračnem prevozu trajati: 
1. delovni čas - tedensko do 40 ur, s tem, da v 30 zaporednih 

dneh ne preseže 160 ur, in 
2. čas letenja - tedensko do 28 ur, s tem, da v 30 zaporednih 

dneh ne preseže 85 ur. 

194. člen 
(predpisi o operativni licenci in spričevalu letalskega 

prevoznika) 

(1) Podzakonske akte iz 67. in 68. člena tega zakona izda minis- 
ter, pristojen za promet, najkasneje v enem letu od uveljavitve 
tega zakona in se začnejo uporabljati eno leto od njihove izdaje, 
če posamezen podzakonski akt ne določa drugače. 
(2) Listine, izdane na podlagi 28. in 37. do 40. člena zakona o 
zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89, 29/90 in 
Uradni list RS, št. 58/93), se štejejo za operativno licenco in 
spričevalo letalskega prevoznika iz 67. in 68. člena oziroma za 
drugo ustrezno spričevalo ali dovoljenje, ki se izda v skladu z 
določbami 66. do 76. člena tega zakona, in se lahko uporabljajo 
do pričetka uporabe podzakonskih predpisov v skladu s prejšnjim 
odstavkom. 
(3) Šteje se, da letalski prevoznik izpolnjuje pogoje glede 
operativne licence iz prvega odstavka 66. člena in 67. člena tega 
zakona ter pogoje glede spričevala letalskega prevoznika iz 68. 
člena tega zakona, če ima na dan uveljavitve tega zakona veljavno 
listino, izdano na podlagi 28. člena zakona iz prejšnjega odstavka. 
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195. člen 
(letališča in navigacijske službe zračnega prometa) 

(1) Vlada določi sistem letališč iz 78. člena tega zakona v 12 
mesecih po uveljavitvi tega zakona. 
(2) Šteje se, da imajo letališča in objekti na letališčih ter objekti, 
naprave in omrežja navigacijskih služb zračnega prometa 
obratovalno dovoljenje po tem zakonu, če so z dnem uveljavitve 
tega zakona v uporabi in se jim namembnost po 25. juniju 1991 ni 
spremenila. 
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora upravljalec 
letališča predložiti Upravi: 
1. analizo topografskih pogojev, 
2. navigacijsko študijo za letališče z ustreznimi meteorološkimi 

podatki, 
3. navodilo za delo predpisanih služb ter uporabo in vzdrževanje 

objektov, opreme in naprav, pomembnih za varnost zračnega 
prometa, 

4. prostorski izvedbeni akt za območje letališča, 
5. izris iz katasterskega načrta (mapna kopija), 
6. izpiske iz zemljiške knjige za parcele letališča, 
vse v obsegu, ki še ni bil predložen Upravi. 

196. člen 
(varovanje) 

Osnovne varnostne preglede in druge naloge varovanja iz tretjega 
odstavka 119. člena tega zakona, prevzamejo izvajalci letaliških 
služb iz 149. člena tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi 
predpisov in programov iz 117. in 121. člena tega zakona. 

197. člen 
(obratovanje javnih letališč v prehodnem obdobju) 

(1) Do podelitve koncesij in podpisa koncesijskih pogodb 
opravljajo letališke službe in druge službe na letališču subjekti, ki 
so jih opravljali na dan uveljavitve tega zakona. 
(2) Pri podelitvi koncesij iz prejšnjega odstavka imajo prednost 
subjekti, ki so dejavnost opravljali na dan uveljavitve tega zakona. 

198. člen 
(začetek delovanja Uprave za civilno letalstvo) 

Z dnem uveljavitve tega zakona Uprava nadaljuje z delom kot 
Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo in do izločitve 
navigacijskih služb zračnega prometa iz njene sestave, opravlja 
vse naloge, ki se nanašajo na naloge Uprave Republike Slovenije 
za civilno letalstvo in naloge navigacijskih služb civilnega letalstva. 

199. člen 
(opravljanje nadzora v prehodnem obdobju) 

(1) Do pričetka opravljanja navigacijskih služb zračnega prometa 

v skladu s 154. členom tega zakona, se opravlja nadzor iz 152. 
člena tega zakona v okviru Prometnega inšpektorata Republike 
Slovenije. 
(2) Z dnem pričetka opravljanja nalog iz prejšnjega odstavka 
Uprava prevzame tudi letalske inšpektorje ter opremo in sredstva 
notranje organizacijske enote Prometnega inšpektorata Republike 
Slovenije. 

200. člen 
(stroški) 

(1) Za licenco, pooblastilo, dovoljenje za usposabljanje, priznanje 
tuje listine, preverjanje usposobljenosti, opravljanje izpitov, 
registracijo zrakoplova, potrdilo o vpisu zrakoplova, spričevalo, 
certifikat, dovoljenje, odobritve listin, preglede v zvezi z registracijo 
zrakoplovov ter za druga dejanja na zahtevo stranke, ki jih v 
okviru svojih pristojnosti izvaja Uprava oziroma pooblaščena 
oseba, vse v skladu z določbami tega zakona in na njegovi podlagi 
izdanih predpisov, se plača stroške. 
(2) Minister, pristojen za promet, v zvezi s prvim odstavkom tega 
člena: 
1. lahko predpiše obrazce, ki jih izdaja Uprava, 
in v soglasju z ministrom, pristojnim za finance: 
2. določi ceno obrazcev iz prejšnje točke in višino stroškov iz 

prejšnjega odstavka tega člena, ki jih stranke plačujejo 
pristojnemu organu. 

(3) Potrdilo o plačilu stroškov priloži predlagatelj vlogi za izdajo 
zahtevane listine ali predlaganega dejanja Uprave, oziroma 
pooblaščene osebe. 
(4) Postopek za izdajo listine, ki je bil uveden pred uveljavitvijo 
tega zakona, se konča po določbah tega zakona. 
(5) Obrazci, ki jih izdaja Uprava, se smejo uporabljati še dve leti 
od izdaje predpisov iz tega zakona. Po preteku tega roka se 
izdana listina, na vlogo imetnika za podaljšanje veljavnosti listine, 
zamenja z novo ob izteku veljavnosti listine. 

201. člen 
(državna zastava) 

Zrakoplov, ki je registriran v Republiki Sloveniji ob uveljavitvi tega 
zakona, lahko nosi slovensko državno zastavo ne glede na 
določbo 20. člena tega zakona. 

202. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 

Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 

1.0. SPLOŠNE DOLOČBE (1. -16. člen) 

Splošne določbe so uvodni tekst k predlaganemu zakonu in 
določajo področje, ki ga obravnava zakon. V1. členu je opredeljena 
vsebina zakona, ki določa in ureja pravne odnose, ki izhajajo iz 
letalstva v Republiki Sloveniji, vse v skladu z interesi prebivalcev 
Republike Slovenije in v skladu s splošno priznanimi načeli 
mednarodnega letalskega prava. 
Zakon v 2. členu poudarja načelo suverenosti v zračnem prostoru 
nad ozemljem Republike Slovenije in hkrati opredeljuje slovenski 
zračni prostor. 
Vključevanje v univerzalne in regionalne mednarodne organizacije, 
ki v regiji aii širše zagotavljajo navigacijske službe zračnega 
prometa in druge dejavnosti v zvezi z njim, je v letalstvu nujno 
potrebno iz razlogov varnega in tekočega odvijanja zračnega 
prometa. Republika Slovenija lahko za opravljanje določene 
dejavnosti tudi pooblasti drugo državo ali mednarodno organizacijo, 
pa tudi sprejme pooblastilo za opravljanje določene dejavnosti od 
druge države ali mednarodne organizacije. 
Določba 4. člena zavezuje vse uporabnike slovenskega zračnega 
prostora, da morajo spoštovati ta zakon in predpise, izdane na 
njegovi podlagi in je hkrati podlaga za potrebno ukrepanje za vse 
izvajalce letalskih aktivnosti v slovenskem zračnem prostoru. 
Hkrati pa določbe zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, 
veljajo tudi zunaj ozemlja Republike Slovenije za zrakoplov, 
registriran v Republiki Sloveniji, kolikor niso v nasprotju z 
zakonodajo države, v kateri je zrakoplov v tistem trenutku. 
V 5. členu je opredeljena vloga ministrstva za promet in zveze na 
področju civilnega letalstva, pa tudi glavne naloge in pooblastila 
uprave civilnega letalstva, ki se tudi preimenuje iz dosedanje 
Uprave Republike Slovenije za zračno plovbo v Upravo Republike 
Slovenije za civilno letalstvo. S predlagano ureditvijo so odpravljene 
nejasnosti in netočnosti v zvezi z opredeljenim delovnim 
področjem, kot ga določa zakon o organizaciji in delovnem 
področju ministrstev v 13. členu. Predlagana ureditev zahteva 
tudi spremembo 13. člena citiranega zakona. 
Predlog zakona določa zahtevo, da se zračni promet v Republiki 
Sloveniji ureja v skladu s pogoji in na način, ki ga določajo 
mednarodne pogodbe, ta zakon in na njihovi podlagi izdani 
podzakonski predpisi. Navedena določba zagotavlja izvajanje 
Čikaške konvencije. Zakon se uporablja za domače in tuje 
zrakoplove pri čemer pa je glede, državnih zrakoplovov določeno, 
da se zanje zakon uporablja le, če v mednarodni pogodbi ali v 
posebnih predpisih ni drugače določeno. Pri tem predlog zakona 
določa tudi državne zrakoplove (To so zrakoplovi, ki se uporabljajo 
v vojaške, policijske in carinske namene. Določba je usklajena s 
Čikaško Konvencijo). 
Zrakoplovi morajo v slovenskem zračnem prostoru leteti po pravilih 
letenja, ki jih predpiše minister, pristojen za promet. 
Dalje predlog zakona določa obveznost organiziranja in 
zagotavljanja kontrole kvalitete del za vsakogar, ki opravlja 
dejavnosti v letalstvu in primeroma določa dela, na katera se ta 
obveznost nanaša. 
V zakonu so določene in natančneje opredeljene tudi: kršitve 
zračnega prostora in postopek za ukrepanje v primeru kršitve; 
omejitve in prepovedi uporabe zračnega prostora, pristojnosti v 
zvezi z omejitvami in prepovedmi letenja ter vsebina in način 
objave prepovedi in omejitev na način, ki je običajen v zračnem 
Prometu; prepoved letov zrakoplovov z nadzvočno hitrostjo, razen 
v primerih izjem o katerih odloča vlada. 

vsak let zrakoplova je obvezna najava leta. Tako izjeme kot 
tudi druge posebnosti v tej zvezi so zajete že v predlaganem 
zakonu. Hkrati pa zakon omogoča urejanje tega vprašanja tudi v 
Podzakonskem predpisu. Predpisan je tudi pristojni organ, pri 
katerem se v različnih primerih vloži najava leta. Pravila, postopke 
ln način izdajanja dovoljenj za lete zrakoplovov urejajo 
Podzakonski predpisi. 

Leti tujih zrakoplovov z oborožitvijo, ki omogoča njeno uporabo, 
so prepovedani, razen v primerih določenih z mednarodno 
pogodbo. Isto velja za izvidniško opremo. O izjemah v tej zvezi 
odloča vlada. 
Za zagotovitev varnega, rednega in tekočega zračnega prometa 
je potrebno zagotoviti vrsto podatkov in informacij, ki se objavljajo 
na način, ki je običajen v zračnem prometu. V skladu z letalskimi 
standardi in priporočili, kot izhajajo iz Priloge št. 15 k Čikaški 
konvenciji, Republika Slovenija tako izdaja Zbornik letalskih 
informacij Republike Slovenije (AIP), letalske informativne 
okrožnice (AIC) in obvestila letalcem (NOTAM). 
V predlogu zakona so opredeljena tudi vprašanja, povezana s 
stavko. Tako so na podlagi objektivnega kriterija določene omejitve, 
ki jih glede stavke z zakonom lahko predpiše država, v skladu z 
mednarodno pogodbo, ki ureja pravico do sindikalne svobode, 
ob upoštevanju pravice do stavke. Opredeljene so službe oziroma 
osebje določenih služb, ki mora med stavko zagotoviti varno in 
nemoteno odvijanje: zračnega prometa v tujino in iz tujine, letov 
zrakoplovov, ki sodelujejo v akcijah iskanja in reševanja, lete v 
humanitarne in zdravstvene namene in lete državnih zrakoplovov 
in zrakoplovov drugih državnih organov. Navedena določba 
predstavlja omejitve, ki jih v zvezi s stavko lahko določi zakon in 
pomenijo v demokratični družbi ukrepe, ki so v interesu nacionalne 
varnosti ali javnega reda ali pa so potrebne za zaščito pravic in 
svoboščin drugih. Neizpolnjevanje navedenih nalog je določeno 
kot hujša kršitev delovnih obveznosti, za katero se izreče ukrep 
prenehanja delovnega razmerja. Določeni so tudi pogoji v zvezi z 
uveljavljanjem pravice do stavke ter postopek in način 
medsebojnih pogajanj. 
V predlogu zakona je določen tudi pomen posameznih uporabljenih 
izrazov, v izogib nejasnostim in različnemu interpretiranju določb 
zakona. 

2.0. ZRAKOPLOVI (17. do 41. člen) 

Zgradba poglavja je zasnovana po predlogu Mednarodne 
organizacije civilnega letalstva - ICAO, izdelanem na osnovi študije 
letalskih zakonov več držav. Upoštevana je specifika naše 
zakonodaje in priporočila mednarodnih organizacij ICAO, ECAC, 
JAA in EUROCONTROL. 

Čikaška konvencija določa, da imajo zrakoplovi državno 
pripadnost države, v kateri so registrirani. Pri tem zrakoplov ne 
more biti veljavno registriran v več kot eni državi, lahko pa se 
registracija prenese iz ene države v drugo. Registracija ali prenos 
registracije zrakoplovov v katerokoli državo pogodbenico se opravi 
v skladu z njenimi predpisi. Priloga št. 6 k Čikaški konvenciji 
določa letalske standarde in priporočila za operacije zrakoplovov 
in sicer: v prvem delu za tako imenovane komercialne operacije, 
v drugem delu za letala splošne kategorije in v tretjem delu za 
helikopterje. Priloga št. 7 iste konvencije med drugim določa delitev 
zrakoplovov, Priloga št. 8 pa minimalne letalske standarde in 
priporočila glede plovnosti zrakoplovov. Te minimalne zahteve 
letalskih standardov in priporočil, ki jih je že sprejela in jih izvaja 
Republika Slovenija, dopolnjuje tudi ureditev, zajeta v ustreznih 
dokumentih ICAO, ki urejajo procedure. 

Predlog zakona določa, da pridobi zrakoplov z vpisom v Regis- 
ter zrakoplovov Republike Slovenije slovensko državno 
pripadnost. Vsi zrakoplovi se morajo registrirati. Za ultralahke in 
druge letalne naprave, torej za kategorijo zrakoplovov, ki se 
uporabljajo samo za šport in rekreacijo, predlog zakona določa 
vodenje posebne evidence, hkrati pa se vpis v evidenco šteje 
tudi za registracijo teh naprav. Predlagana rešitev je usklajena z 
rešitvijo v Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu, ki ne določa 
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obveznih zavarovanj za zrakoplove, za katere registracija ni 
obvezna. Po predlagateljevi oceni je tudi za ultralahke in druge 
letalne naprave nujno, da so zajete v predpisih o obveznih 
zavarovanjih v prometu (na primer glede zavarovanja 
odgovornosti za škodo, ki jo zrakoplov povzroči tretjim), po drugi 
strani pa gre za tehnično manj kompleksne letalne naprave, glede 
katerih je nepotrebno vodenje enako zahtevne dokumentacije, 
kot za zrakoplove, ki se vpišejo v Register zrakoplov. Zato je 
glede navedenih naprav predvidena tudi posebna ureditev. 
Evidenco navedenih naprav vodijo lahko osebe, ki izpolnjujejo 
predpisane strokovne in tehnične pogoje, predpisane v skladu z 
39. členom zakona in, ki jih za tako delo pooblasti minister, pristojen 
za promet. Ta način registracije pomeni razbremenitev Uprave 
za precej obsežno kategorijo zrakoplovov, za katero veljajo 
določene omejitve v uporabi in nižji standardi na področju izdelave, 
vzdrževanja in letenja, kar vse opravičuje predlagano rešitev, 
povzema pa tudi sedanjo ureditev tega področja, ki je zajeta v 
zakonu o zračni plovbi v okviru določb o zrakoplovih posebne 
kategorije. To področje je v Republiki Sloveniji, do ureditve v 
Pravilniku o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 2/96), 
v praksi povzročalo veliko težav, saj gre za sorazmerno veliko 
število teh naprav, ki so cenovno lažje dostopne in zelo priljubljene. 

Zrakoplov, registriran v Republiki Sloveniji po tem zakonu, ima 
oznako državne pripadnosti "S5". Navedena oznaka je bila za 
Republiko Slovenijo določena v skladu s Prilogo št. 7 k Čikaški 
konvenciji. Registrsko oznako, ki sledi državni oznaki določi za 
vsak zrakoplov Uprava. 

Uprava vodi Register zrakoplovov Republike Slovenije in Dodatek 
k Registru zrakoplovov. 

Zadeve, ki se nanašajo na hipoteke in na mednarodna priznanja 
določenih pravic na zrakoplovu, se vodijo v skladu z 
mednarodnimi pogodbami, konkretno v skladu s Konvencijo o 
mednarodnem priznanju pravic na letalu, podpisano v Ženevi, 19. 
junija 1948 (glej Zakon o ratifikaciji Konvencije, Uradni list RS/ 
Mednarodne pogodbe št. 3/97). 

Zrakoplov se vpiše v register na zahtevo lastnika oziroma vseh 
njegovih lastnikov. V register se lahko vpiše zrakoplov, katerega 
lastnik je državljan Republike Slovenije. Zrakoplov, ki je last tujega 
državljana, se lahko vpiše v slovenski register zrakoplovov, 
vendar le na vlogo uporabnika tega zrakoplova, ki mora biti 
državljan Republike Slovenije. Zakup zrakoplova v takem primeru 
ne sme biti krajši od pol leta. 
Register zrakoplovov je javna knjiga, ki jo vodi Uprava. Vanjo se 
vpisujejo podatki o zrakoplovu, lastniku in načinu pridobitve 
zrakoplova, o uporabniku zrakoplova, o hipotekah in drugih 
pravicah na zrakoplovu, kot tudi vse spremembe, ki se nanašajo 
na vsebino registra. Vpis v vpisni list registra se opravi na podlagi 
odločbe Uprave. Vpisi, ki se nanašajo na lastništvo in na bremena 
zrakoplova, se vpisujejo na podlagi odločbe pristojnega sodišča. 
Navedena rešitev povzema že uveljavljeno rešitev v praksi v 
zvezi z vpisi v glavno knjigo Registra zrakoplovov Republike 
Slovenije. 
Lastnik in uporabnik zrakoplova morata takoj obvestiti Upravo o 
vsaki spremembi podatkov, vpisanih v register zrakoplovov. 
Registracija zrakoplova traja praviloma od vpisa do izbrisa iz 
registra. Postopek za rešitev vloge za vpis zrakoplova v register 
traja 15 dni. Odločba je dokončna. Tudi navedena rešitev povzema 
povzeto ureditev, urejeno v predpisih, ki se še uporabljajo na tem 
področju. 

Zrakoplov, ki se uporablja v Republiki Sloveniji, mora izpolnjevati 
predpisane zahteve glede plovnosti in varstva okolja. Pri izdelavi 
predpisov v tej zvezi se upoštevajo mednarodne norme in 
standardi, ki jih izdajajo ICAO, ECAC, EROCONTROL in JAA. 
Upoštevajo se tudi smernice za harmonizacijo zakonodaje na 

tem področju z usmeritvami Evropske unije. 

Plovnostne in okoljevarstvene zahteve predstavljajo predpisi in 
standardi za zagotavljanje varnosti in zanesljivosti delovanja 
zrakoplova. Zrakoplov, motor, propeler, deli in oprema se lahko 
uporabljajo samo, če izpolnjujejo pogoje za varno letenje, to je, 
tehnične pogoje za plovnost. Da je zrakoplov ploven, mora biti 
načrtovan, izdelan, opremljen in vzdrževan ter mora imeti take 
letalne lastnosti, da izpolnjuje predpisane varnostne zahteve. 
Minister, pristojen za promet, predpiše, katere plovnostne zahteve 
se mora upoštevati v Republiki Sloveniji, kot tudi postopke v 
zvezi s slovenskimi in tujimi spričevali o plovnosti zrakoplovov. 
Tehnični standardi za gradnjo in uporabo zrakoplovov, ki jih je 
izdala JAA, bodo sprejeti v našo zakonodajo na način, kot je to 
predlagano v 182. členu zakona in v skladu s splošnimi določbami 
predloga zakona. 
Na pisno vlogo lastnika zrakoplova izda Uprava spričevalo o 
plovnosti, v katero se vpišejo vse prepovedi in omejitve glede 
uporabe zrakoplova. Uprava pred izdajo spričevala opravi pregled 
zaradi ugotavljanja plovnosti zrakoplova. Za pregled mora lastnik 
ali uporabnik zagotoviti dostop do vse dokumentacije zrakoplova, 
do prostorov in opreme, kot tudi do zrakoplova na zemlji in med 
letom. Spričevalo se izda z veljavnostjo praviloma 12 mesecev. 
Za plovnost zrakoplova je odgovoren lastnik ali uporabnik na 
osnovi pogodbe, če zrakoplova ne uporablja lastnik. Če se 
zrakoplov in njegova oprema ne vzdržuje po predpisih, če se ne 
naredijo obvezne spremembe, ki so pomembne za plovnost in jih 
Uprava ni predhodno potrdila, ali če se ne opravijo predpisani 
pregledi, je zrakoplov neploven. Zrakoplov dobi plovnost potem, 
ko Uprava ugotovi, da zrakoplov ponovno izpolnjuje vse zahteve 
glede plovnosti. 
V imenu Republike Slovenije lahko Uprava na tujem zrakoplovu 
opravi pregled za preverjanje njegove plovnosti in sicer, če dvomi 
o plovnosti zrakoplova, če to zahteva lastnik ali uporabnik, ali če 
to zahteva pristojni organ države registracije. Če Uprava ugotovi, 
da tuj zrakoplov ni ploven, mora za zrakoplov države pogodbenice 
Čikaške konvencije, o svoji odločitvi obvestiti pristojni organ te 
države. 
Šteje se, da zrakoplov izopolnjuje okoljevarstvene zahteve, če 
ne presega s predpisi dovoljenega hrupa in drugih predpisanih 
emisij v okolje. Vsak zrakoplov mora imeti veljavno spričevalo o 
hrupu. Predlog zakona ureja tudi vprašanja, povezana z drugimi 
okoljevarstveni zahtevami, ki jih mora izpolnjevati zrakoplov. 
Če zrakoplovu ni mogoče izdati spričevala o plovnosti, pa Uprava 
oceni, da je zrakoplov z določenimi omejitvami varen za letenje, 
mu izda posebno dovoljenje za let. To dovoljenje velja za preizkusni 
let, za prelet zrakoplova in za druge posebne primere, ki so 
sprejemljivi za Upravo. 

Načrtovanje in izdelavo zrakoplovov, motorjev, propelerjev, delov 
in opreme, ter vzdrževanje, spremembe in popravila na takih 
izdelkih, sme opravljati samo pooblaščena oseba, ki ji je Uprava 
izdala licenco, potrdilo ali spričevalo za opravljanje takega dela. 
Enako velja tudi za izdelavo tehnične dokumentacije za taka dela. 
Minister, pristojen za promet, izda predpise v zvezi z licencami, 
pooblastili, potrdili in spričevali za opravljanje navedenih del. Uprava 
opravlja nadzor nad njimi. Uprava lahko prizna tuja dovoljenja in 
spričevala. 

Za vsak tip zrakoplova, ki se prvič registrira v Republiki Sloveniji, 
pa tudi za motor, propeler, dele in opremo, ki se prvič uporabi na 
slovenskem zrakoplovu, se opravi certifikacijski postopek. Uprava 
izda ustrezen certifikat tipa za zrakoplov, motor ali propeler 
oziroma potrdilo za dele in opremo. Minister, pristojen za promet, 
v soglasju z ministrom, pristojnim za standardizacijo, predpiše 
zahteve v zvezi s certifikacijo tipa. 

Zrakoplovi se delijo glede na vrsto, kategorijo, namen uporabe, 
težo in drugo. V zrakoplov morajo biti v odvisnosti od kategorije in 
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namena uporabe vgrajene naprave in oprema za varno letenje. 
Minister, pristojen za promet, izda predpis o delitvi zrakoplovov in 
o opremi, ki mora biti vgrajena v zrakoplov glede na kategorijo in 
namen uporabe. 
Za vgradnjo in uporabo komunikacijske opreme v zrakoplov ter 
za izdajo ustreznega dovoljenja je pristojna Uprava za 
telekomunikacije pri ministrstvu, pristojnem za promet in zveze. 

Na zrakoplovu morajo biti dokumenti, ki vsebujejo podatke o 
zrakoplovu, lastniku, letenju in drugo. Minister, pristojen za promet, 
izda predpis v zvezi z dokumenti zrakoplova. 

3.0. LETALSKO IN DRUGO STROKOVNO OSEBJE 
(42.-65. člen) 

* 
Predlog zakona je v tem poglavju izdelan na podlagi Priloge št. 1 h 
Čikaški konvenciji v zvezi z licenciranjem letalskega in drugega 
strokovnega osebja in je usklajen s smernico EU št. 91/670/EEC 
z dne 16.dec.1991 o medsebojnem priznavanju osebnih licenc 
za izvajanje nalog v civilnem letalstvu, ki v prilogi določa tudi 
posebne pogoje za validacijo licenc letalskega osebja. V smernice 
EU se implementirajo skupni letalski predpisi (JAR), ki jih izdajajo 
Združeni letalski organi (JAA) ter se smiselno v tem poglavju 
uporabljajo zahteve JAR-FCL1 (v angleškem originalu: Flight Crew 
Licensing - Aeroplane), JAR-FCL2 (v angleškem originalu: Flight 
Crew Licensing - Helicopter) in JAR-FCL3 (v angleškem originalu: 
Flight Crew Licensing - Medical). 

Predlog zakona v prvem delu poglavja določa splošne pogoje za 
licenciranje letalskega in drugega strokovnega osebja, način 
pridobivanja licenc, pooblastil in potrdit, kakor tudi priznavanje in 
potrjevanje tujih licenc, pooblastil, potrdil in drugih dovoljenj. 
Priznavanje in potrjevanje omenjenih tujih licenc bo potrebno tudi 
v bodoče za države, ki niso ali ne bodo članice JAA. 
Podani so splošni pogoji za izvajanje strokovnega usposabljanja 
letalskega in drugega strokovnega osebja, kakor tudi pogoji, ki jih 
morajo izpolnjevati letalske šole. 

V skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 9/92, 
37/95 in 8/96) so določeni pogoji za izvajanje zdravstvenih 
pregledov letalskega in drugega strokovnega osebja ter pogoji, ki 
jih morajo izpolnjevati zdravniki za naziv pooblaščenega 
zdravnika, kar se podrobno določi v podzakonski ureditvi na 
podlagi JAR-FCL3 in po ustreznih administativnih navodilih (v 
angleškem originalu: Administrative&Guidance material ■ Section 
five: Personnel Licensing). 

V primerjavi z ostalimi evropskimi državami je glede vodenja 
evidenc za pilote ultra lahkih in drugih letalnih naprav dana možnost 
Pooblaščanja fizičnih in pravnih oseb, ki izpolnjujejo pogoje za 
takšno dejavnost. 

V drugem delu poglavja so določene dolžnosti in pooblastila vodje 
zrakoplova, in dolžnosti drugih oseb na krovu zrakoplova. 
Določena so tudi pooblastila vodje tujega zrakoplova ter njegove 
dolžnosti. 

V tretjem delu so splošna določila vezana za delo posadk, kot so: 
časovne omejitve za posadke, počitki posadk in dovoljeno število 
vzletov in pristankov, kar pa bo točneje določeno v podzakonski 
ureditvi, na podlagi JAR-OPS1 (v angleškem originalu: Opera- 
Hons), ki obravnava komercialni zračni prevoz. 

V predlogu zakona so zajete tudi rešitve, ki zadevajo vojaško 
letalsko osebje in drugo vojaško strokovno osebje. Ob dejstvu, 
daje potrebno jasno razmejiti zahteve vojaškega letalstva, predlog 
zakona v 65. členu zagotavlja celovito rešitev in omogoča, po 

uskladitvi vseh odprtih dilem, glede licenciranja vojaškega 
letalskega in drugega strokovnega osebja. 

Glede na dosedanjo, prenormirano ureditev v Zakonu o zračni 
plovbi, so v predhodnih in končnih določbah podane rešitve, ki 
zagotavljajo prehod na novo predlagano ureditev v izogib pravnih 
praznin. 

4.0. JAVNI ZRAČNI PREVOZ IN DRUGE 
DEJAVNOSTIVZRAČNEM PROMETU 
(66. - 76. člen) 

Prometna znanost proučuje tri dejavnike letalskega prometa in 
sicer fiksnega, dinamičnega in kontrolnega. Poglavje "Javni zračni 
prevoz in druge dejavnosti v zračnem prometu" pomeni združitev 
dinamičnega (letalski prevozniki) in kontrolnega dejavnika, ki je v 
tem primeru regulativa države. 
Pričujoče poglavje je tako osnova za niz varnostnih vidikov in 
varovalk, ki jih mora vsebovati vsaka moderna letalska regulativa, 
saj ureja enega najpomembnejših področij • to je licenciranje 
letalskih prevoznikov. Izdaja potrebne operativne licence in 
spričevala letalskega prevoznika predstavlja veliko odgovornost 
za tistega, ki ga izda in je predvsem odraz tehničnih in prometno 
tehnoloških resursov neke države. Zaradi zagotovitve 
najpomembnejšega vidika - varnosti letalskega prometa - so v 
Evropski uniji v postopku sprejema predpisi, ki bodo enotno urejali 
zahteve za izdajo ustreznega spričevala letalskega prevoznika, 
posebno s stališča zahtev osebja in organizacije, ki zagotavljata 
varno uporabo zrakoplovov za dejavnosti, ki jih dano spričevalo 
dovoljuje. 

Predlog zakona v 66. členu določa, da sme javni zračni prevoz 
opravljati pravna ali fizična oseba, ki je pridobila operativno licenco 
in tudi spričevalo letalskega prevoznika, v skladu z določbami 
zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov. 
Glede drugih dejavnosti v začnem prometu pa predlog zakona 
določa, da mora prosilec pridobiti predpisano spričevalo ali 
dovoljenje. 

V 67. členu je opredeljena operativna licenca, kot dovoljenje, s 
katerim pristojni organ dovoli pravni ali fizični osebi opravljanje 
zračnega prevoza potnikov, pošte in/ali blaga, za plačilo in/ali 
najem, v skladu z izdano licenco. Določeni so tudi pogoji za izdajo 
operativne licence ter pooblastilo ministra, pristojnega za promet, 
v zvezi z izdajo podzakonskih predpisov. Taka predlagana rešitev 
temelji na opredelitvi operativne licence in na zahtevah Uredbe 
EU št. 2407/92 z dne 23.7.1992 o licenciranju letalskih prevoznikov 
glede dokumentov, ki jih mora pridobiti letalski prevoznik in daje 
pravno podlago za nadaljnjo harmonizacijo predpisov naše države 
z ureditvijo citirane Uredbe. 

Zahteve, ki jih mora izpolnjevati prosilec, da mu bo izdano 
spričevalo letalskega prevoznika, določa 68. člen. Spričevalo 
letalskega prevoznika (AOC) je dokument, ki ga izda pristojni 
organ in s katerim imetnik dokazuje, da ima strokovno sposobnost 
in potrebno organizacijo, da lahko zagotavlja varno delovanje 
zrakoplovov na področju letalskih dejavnosti, določenih v izdanem 
spričevalu. Tudi ta predlagana rešitev temelji na zgoraj citirani 
Uredbi EU, št. 2407/92, ki sicer določa navedeno spričevalo, 
hkrati pa napotuje na nacionalno ureditev vse do izdaje ustrezne 
regulative EU. V tem kontekstu predlagana rešitev omogoča izdajo 
ustreznega podzakonskega akta, ki bo pripravljen na podlagi 
Skupnih letalskih zahtev (JAR), torej v okviru zahtev, ki jih na 
navedenem področju določajo Združeni letalski organi (JAA). 

Potrebno je poudariti tudi to, da je v zakonu, zaradi spreminjajočih 
se zahtev, potrebno zahteve opisati samo v najširšem smislu, saj 
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bi v nasprotnem primeru bilo potrebno posamezne člene stalno 
spreminjati, hkrati pa bi zaradi svoje specifike zakon zelo 
obremenjevale. Določena je dolžnost imetnika operativne licence 
in spričevala letalskega prevoznika, da takoj pisno obvesti pristojni 
organ o vseh spremembah, ki vplivajo na dejstva in okoliščine, ki 
so bile podlaga za izdajo licence in spričevala. 

V 69. členu so urejena spričevala in dovoljenja za posebne namene 
- gre predvsem za razna dela v zraku, vleko reklamnih sporočil, 
snemanje iz zraka in drugo. Zakon nadalje določa, da je potrebno 
za letalske prireditve in tekmovanja pridobiti posebno dovoljenje 
Uprave. 

Zračni prevoz za lastne potrebe ureja 70. člen zakona. Kljub 
temu, da pri njem ne gre za komercialno dejavnost, katere bistveni 
namen bi bil pridobivanje dobička, ga zakon ureja v tem poglavju, 
saj se tako zagotovi nadzor tudi nad temi izvajalci aktivnosti v 
letalskem prometu. Ker pri zračnem prevozu za lastne potrebe 
ne gre za javni zračni prevoz v smislu pridobitne dejavnosti 
rednega ali posebnega zračnega prevoza potnikov in blaga, torej 
javnega zračnega prevoza, predlog zakona določa le smiselno 
uporabo določb, ki urejajo spričevalo letalskega prevoznika. Tako 
predlagano rešitev narekujejo zahteve tehnično-vamostnih 
letalskih standardov in priporočil, pri čemer pa ni potrebno 
izpolnjevanje tako imenovanih komercialnih zahtev, ki jih narekuje 
pridobitno opravljanje dejavnosti zračnega prevoza. 

Predlog zakona dalje določa pristojnosti Uprave za izvajanje 
nadzora nad imetniki spričeval letalskega prevoznika in drugih 
dovoljenj, izdanih v skladu s tem poglavjem, ter pristojnost Uprave, 
da izdana spričevala oziroma dovoljenja razveljavi. 

Prav po nekaterih nesrečah, ki so se v zadnjem času dogodile 
nekaterim evropskim in ameriškim prevoznikom, je postalo še 
bolj jasno, da je potrebno pogoje za pridobitev teh spričeval in 
nadzor nad njimi še bolj zaostriti. Spričevalo letalskega prevoznika, 
ki je izdano v Republiki Sloveniji, namreč ob predpostavki potrebnih 
prometnih pravic, omogoča letenje slovenskih prevoznikov v vse 
države sveta. 

V 73. členu zakon ureja delovanje tujih letalskih prevoznikov v 
Republiki Sloveniji. Redni zračni prevoz se praviloma opravlja na 
podlagi bilateralnega sporazuma o zračnem prometu, sklenjenega 
z državo tujega prevoznika. Če takega sporazuma ni, se tujemu 
prevozniku izda posebno dovoljenje. V drugem odstavku 73. člena 
se ureja posebni zračni prevoz (največkrat gre za tako imenovane 
čarterske prevoze). Nova je določba 3. odstavka 73. člena, ki 
določa, da se pri izdaji dovoljenj tujemu prevozniku upošteva 
vzajemnost. Slednje bo prišlo v pošte v zlasti v odnosih z 
nekaterimi, sicer vedno redkejšimi državami, ki izvajajo restriktivno 
politiko posebno na področju posebnega zračnega prevoza. 

Razveljavitev dovoljenj iz 73. člena je urejena v 75. členu, ki določa 
primere, ko organ, ki je dovoljenje izdal, slednjega razveljavi. Na 
podlagi zakona pa se dovoljenje šteje za neveljavno, če je bilo 
imetnikovo spričevalo letalskega prevoznika razveljavljeno. Gre 
za logično posledico razveljavitve navedenega spričevala, kar 
narekuje takojšnje prenehanje nadaljevanja vsakršnega prometa. 

Dolžnosti letalskega prevoznika v zvezi z opravljanjem rednega 
zračnega prevoza so navedene v 76. členu. Gre za dolžnosti, ki 
smiselno izhajajo iz pojma rednega zračnega prevoza, ki se mora 
izvajati redno, po objavljenem redu letenja in ne glede na morebitne 
kratkotrajne spremembe v povpraševanju. Nadalje je določena 
dolžnost letalskega prevoznika, da red letenja uskladi z lastnikom 
oziroma upravljalcem letališča. V kolikor kapacitete letališča 
narekujejo omejitve, se postopek nadaljuje po določilih zakona 
oziroma podzakonskega akta, ki ureja stote. 

5.0. LETALIŠČA IN VZLETIŠČA (77. - 107. člen) 

Predlagani zakon določa osnovne letalske varnostne vidike letališč 
in vzletišč ter pristojnosti glede izdaje posameznih podzakonskih 
predpisov. Stalne globalne spremembe pogojev ter tehničnih, 
tehnoloških in organizacijskih standardov zahtevajo hitre 
spremembe, tudi v smislu sprememb predpisov, sicer ni mogoče 
zagotoviti izvajanja mednarodnih letalskih standardov in predpisov, 
ki zavezujejo Republiko Slovenijo. 

Predlog zakona ureja sistem letališč, ki zagotavljajo javni interes 
ter enakomeren regionalni razvoj in njihovo povezavo z drugimi 
prometnimi sistemi. Tako določen sistem javnih letališč opredeli 
vlada, v skladu z zasnovo omerežja letališč iz prostorskega plana 
letališč Republike Slovenije. Letališča, ki so vključena v sistem 
javnih letališč, so infrastrukturni objekti državnega pomena 
oziroma lokalnega pomena. 

Glede na to, da so za področje zračnega prometa potrebna 
določena znanja, dovoljenja in pooblastila, ki so specifična glede 
strokovnega usposabljanja, pridobivanja dovoljenj in pooblastil 
ter opravljanja dejavnosti na letališčih oziroma obratovanja letališč 
kot tehnološke celote, je bilo potrebno določiti tudi posebne 
postopke tehničnih pregledov in izdaje obratovalnih dovoljenj za 
letališče ali vzletišče oziroma njihove dele. 

Opredeljena je letališka infrastruktura v tehničnem in tehnološkem 
smislu, pa tudi letališke in druge službe, ki morajo biti organizirane 
na javnem letališču. Glede uporabe letališč in vzletišč so določeni 
splošni pogoji, za mednarodna letališča pa tudi dodatni pogoji, 
dalje pravica rabe letališke infrastrukture in predpisanih služb, 
določitev časovnih blokov, če so omejene zmogljivosti letališča, 
omejitve in prepovedi obratovanja letališča ter obveznost objave 
splošnih pogojev za uporabo letališča. 

Predlog zakona določa tudi pogoje za uporabo civilnih letališč za 
vojaške potrebe ter mešanih in vojaških letališč za civilne 
zrakoplove. 

Letališče, kot sistemska celota specifičnih tehničnih, tehnoloških 
in organizacijskih sistemov, je podrobno opredeljeno v Prilogah h 
Čikaški konvenciji in v priročnikih, ki jih občasno izdaja ICAO. To 
zahteva tudi specifično urejanje pogojev za gradnjo in 
rekonstrukcijo letališč. 
Predlog zakona določa primere in pogoje v zvezi z izdajo 
predhodnega soglasja v območjih izključne, omejene in 
nadzorovane rabe letališča. Pri tem je v skladu z določbo petega 
odstavka 204. člena Zakona o splošnem upravnem postopku 
(Ur.l. SFRJ, št. 47/86-preč.b. -ZUP) določen dvomesečni rok za 
izdajo soglasja. V skladu z isto določbo ZUP je opredeljeno tudi, 
da se v primeru, ko soglasje ni izdano v določenem roku, šteje da 
soglasje ni dano. Navedeno predhodno soglasje v določenem 
delu nadomešča sedanjo ureditev, ki določa pred gradnjo ali 
rekonstrukcijo letališča oziroma določenih objektov, izdajo 
posebnega dovoljenja, kot samostojne odločbe. Takšno specifično 
ureditev zahteva kompleksnost letališč, z vsemi tehničnimi in 
tehnološkimi pogoji ne samo posameznih objektov na letališču, 
pač pa tudi zahteve usklajenega delovanja predpisanih letaliških 
in drugih služb, kar v vsakem konkretnem primeru nove gradnje 
ali rekonstrukcije pa tudi ob zamenjavi izvajalca predpisane 
letališke in druge službe na letališču, nujno zahteva proučitev 
sprememb vseh tehničnih, tehnoloških in organizacijskih vidikov 
varnosti zračnega prometa in organizacije zračnega prevoza. 
Glede navedenega soglasja je iz istih razlogov hkrati utemeljena 
in nujna predlagana rešitev, po kateri ne velja presumpcija, da je 
soglasje dano, če ga pristojni organ v resnici ni izdal. 

Za letališče se izda poleg dovoljenj po drugih predpisih tudi 
obratovalno dovoljenje. 
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Če bi bil opravljen tehnični pregled in bi bilo izdano uporabno 
dovoljenje samo v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, 
bi veljalo, da so tehnični pregled opravile nepristojne osebe, 
obratovalno dovoljenje pa izdal organ, ki za to ni strokovno 
usposobljen. Dodatni razlog, ki narekuje predlagano rešitev, je 
specifičnost sistemov, ki niso standardizirani v tehničnem smislu, 
temveč so prilagojeni glede na vsako konkretno letališče. Gre 
torej za nestandardne produkte, ki so opredeljeni le s pogoji, ki jih 
morajo izpolnjevati. V zvezi z navedenim, je v predlogu zakona 
določena dvofaznost postopka: (1) po izgradnji gradbenega 
objekta se opravi tehnični pregled grajenih objektov po predpisih 
o gradnji objektov, (2) po izgradnji, postavitvi in organiziranosti 
predpisanih služb in določitvi postopkov, pa se opravi še pregled 
v skladu s predpisi, ki določajo letalske pogoje ter tehnične, 
tehnološke in organizacijske letalske standarde. Le na tak način 
je mogoče zagotoviti varnost zračnega prometa. 

Smiselno podobna ureditev, kot velja za letališča, je določena tudi 
za vzletišča. Tudi za vzletišča se izda obratovalno dovoljenje. 
Njegova veljavnost je omejena na eno leto, možno pa je 
podaljšanje njegove veljavnosti. Navedena ureditev je smiselno 
podobna sedanji ureditvi po zakonu o zračni plovbi, ki za vzletišča 
določa posebne tehnične predpise in izdajo odločbe, s katero se 
dovoli uporabo vzletišča s stališča varnosti zračne plovbe, po 
opravljenem pregledu in ugotovitvi, da so izpolnjeni predpisani 
pogoji. Od osamosvojitve naše države je bilo v vpisnik vzletišč 
Republike Slovenije vpisano preko dvajset vzletišč, kar je v skladu 
z razvojem tako imenovanega alternativnega letalstva v Sloveniji 
v zadnjem desetletju, ki je prevzeta ureditev ni ustrezno urejala. 
Sedanja ureditev je v praksi pokazala pozitivne rezultate. 

Predlog zakona povzema tudi sedanjo prakso vpisovanja letališč 
in vzletišč v vpisnik letališč oziroma v vpisnik vzletišč. 

Novost, ki jo določa predlog zakona je sistem določanja slotov za 
letališča, ki ne morejo sprejeti in odpraviti zahtevanega števila 
zrakoplovov v določenem času ter pristojbine za prekoračitev 
dovoljenega hrupa in emisij motorjev zrakoplovov. Obe novosti 
sta povzeti po predpisih Evropske unije in prakse v drugih 
evropskih državah. 

Posebna pozornost je v okviru poglavja letališč namenjena tudi 
oviram za zračni promet. Predlog zakona se bistveno ne razlikuje 
od določb sedanje ureditve in od rešitev v drugih državah. Pojem 
ovire je določen v odvisnosti od višine ovire glede na referenčno 
točko letališča in oddaljenost od referenčne točke ter druge 
predpisane pogoje. Podrobnejša ureditev se predvideva v 
podzakonskih predpisih. 
Na novo so opredeljene motnje za zračni promet. Vsestranska 
uporaba računalnikov pri letenju zrakoplovov in vodenju zračnega 
prometa, satelitska navigacija, številne telekomunikacijske 
povezave in različni senzorji, zahtevajo dodatne zaščitne ukrepe 
za zagotovitev varnosti zračnega prometa. Na podlagi izkušenj v 
drugih državah so tako v predlogu zakona konkretno navedene 
elektromagnetne in svetlobne motnje. 

6.0. NAVIGACIJSKE SLUŽBE ZRAČNEGA 
PROMETA (108. -116. člen) 

Predlagani zakon določa osnovne letalske varnostne vidike 
navigacijskih služb zračnega prometa ter določa pristojnosti za 
izdajo podzakonskih predpisov. Stalne globalne spremembe 
Pogojev ter tehničnih, tehnoloških in organizacijskih standardov 
zahtevajo hitre spremembe v smislu sprememb predpisov, sicer 
nI mogoče zagotoviti izvajanja mednarodnih predpisov, ki 
zavezujejo Republiko Slovenijo. To še posebej velja za predpise 
Evropske organizacije za varnost zračne plovbe - EUROCON- 

TROL. Glede na predvideno meddržavno organizacijo 
navigacijskih služb zračnega prometa, je to toliko bolj pomembno. 

Iz enakih razlogov kot za letališča, so tudi za objekte navigacijskih 
služb zračnega prometa smiselno enako določeni posebni 
postopki za izdajo obratovalnih dovoljenj. Zato se obrazložitev v 
zvezi z gradnjo in izdajo obratovalnih dovoljenj iz prejšnjega 
poglavja smiselno nanaša tudi na objekte navigacijskih služb 
zračnega prometa. 

7.0. VAROVANJE IN OLAJŠAVE (117. - 126. člen) 

Glede varovanja in olajšav glede postopkov v zračnem prometu 
in zaradi poenostavitve formalnosti v zračnem prometu na 
splošno, v zvezi s Frilogo št. 9 h Čikaški konvenciji, predlog 
zakona določa tri nove rešitve: 
1. varovanje, kot ga določa predlagani zakon, se opravlja kot 

gospodarska dejavnost, nadzor nad varovanjem pa usklajeno 
opravljajo pristojni državni organi (ministrstvo za promet in 
zveze, za notranje zadeve, za zaščito in reševanje in za 
finance); 

2. letalski varnostni program za Republiko Slovenijo združuje in 
usklajuje vse ukrepe, ki jih sprejemajo in izvajajo pristojni 
državni organi in gospodarske družbe, za varovanje civilnega 
letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja, ter določa 
medresorsko komisijo kot usklajevalno telo na državni ravni; 

3. ukrepi za olajšave zračnega prevoza in poenostavitev 
formalnosti glede predpisanih postopkov državnih organov 
(mejna kontrola, carinski nadzor, veterinarska, fitopatološka 
in zdravstvena inšpekcija na meji in drugo), dalje določanje 
standardiziranih postopkov in dokumentov ter izvajanje 
ukrepov za hiter pretok zračnega prometa, tako glede 
zrakoplovov, potnikov in stvari, kot tudi glede ureditve letališč 
in drugo. 

Določila predloga zakona, ki se nanašajo na letalske varnostne 
programe in na letalske varnostne komisije, zagotavljajo skladnost 
organiziranosti varovanja v civilnem letalstvu z določili standardov, 
priporočil, procedur in predpisov ICAO in ECAC. Po vzoru drugih 
demokratičnih držav je v predlogu zakona določeno ministrstvo, 
pristojno za promet, kot odgovorni upravni organ za letalski 
varnostni program za Republiko Slovenijo, ki ga pripravlja in izvaja 
v sodelovanju z ministrstvi, pristojnimi za notranje zadeve, 
obrambo in finance. Poleg navedenega letalskega varnostnega 
programa se izdelajo varnostni programi tudi-za vsako 
mednarodno letališče in za vsakega letalskega prevoznika. 
Varnostni programi morajo biti usklajeni, celovit varnostni pro- 
gram mednarodnega letališča odobri Uprava na predog lastnika 
ali upravljalca letališča. Tudi varnostni program letalskega 
prevoznika odobri Uprava. Uskladitvi varnostnega programa so 
zavezani tudi tuji letalski prevozniki, pred pričetkom opravljanja 
rednega zračnega prevoza na slovensko mednarodno letališče. 

Posebnosti obratovanja letališč, še posebej mednarodnih, 
zahtevajo, da mora organizacija, ki želi opravljati osnovne 
varnostne preglede in varovanje letališč, izpolnjevati tudi posebne 
letalske varnostne pogoje, ki so določeni v letalskih standardih, 
priporočilih in usmeritvah ICAO (zlasti Priloga št. 17 k Čikaški 
konvenciji) in usmeritvah ECAC-a (ECAC Doc št. 30). 

Ukrepi za olajšave v zračnem prevozu in poenostavitev 
formalnosti predstavljajo novo zakonsko določbo. Novo poglavje 
podaja pravno osnovo za urejanje in izvajanje ukrepov, ki 
zagotavljajo tekoč pretok potnikov, prtljage in blaga in 
poenostavitev mejnih, carinskih, inšpekcijskih in drugih postopkov 
na letališčih. Za izvajanje teh ukrepov morajo pristojni organi in 
organizacije izvajati vstopno-izstopne postopke na standardiziran 
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oziroma priporočen način. Vse navedeno se nanaša tudi na 
dokumente, ki jih država zahteva od potnikov pri vstopu oziroma 
izstopu iz države, na zdravstvene zahteve, na dokumentacijo, ki 
je potrebna v zvezi s prevozom oseb, stvari, živali in pošte, 
nenazadnje pa tudi na opremo in storitve na letališčih, ki olajšujejo 
zračni prevoz. 

8.0. ISKANJE IN REŠEVANJE ZRAKOPLOVOV 
TER LETALSKE NESREČE IN INCIDENTI 
(127. -137. člen) 

Glede iskanja in reševanja zrakoplovov so v predlogu zakona 
določeni splošni pogoji in način iskanja in reševanja zrakoplova, 
določena je obveznost preiskave, organi za preiskavo letalske 
nesreče in incidenta ter njihova pooblastila. 
V zvezi s preiskavo letalske nesreče po tem zakonu je poudarjeno 
dejstvo, da je potrebno vsako nesrečo zrakoplova in resni inci- 
dent vsestransko preiskati in analizirati, da se ugotovijo dejstva 
in okoliščine, ter ugotovi vzrok, posledice in druga dejstva, 
povezana z nesrečo, vse s ciljem, da se preprečijo bodoči podobni 
dogodki. 

Preiskava nesreče ali incidenta po tem zakonu se ne more 
nanašati na ugotavljanje odgovornosti. 
V zvezi s postopki drugih organov predlog zakona ureja pomoč 
pri preiskavi tako, da mora pristojni preiskovalni organ komisiji za 
preiskovanje nesreč omogočiti med preiskavo nesreče 
zrakoplova neovirano delo. Prav tako mora komisija za 
preiskovanje nesreče zrakoplova dati pristojnemu preiskoval- 
nemu organu ali državnemu tožilcu na njegovo zahtevo potrebno 
strokovno pomoč pri delu. Določbe tega zakona o preiskavi nesreč 
in incidentov v ničemer ne omejujejo pristojnosti drugih organov 
po drugih predpisih. 

Določena so pooblastila komisije za preiskovanje nesreče 
oziroma preiskovalca. Prav tako so določene posebnosti v 
primeru, če je gre za nesrečo tujega ali policijskega zrakoplova in 
v primeru, če je pri nesreči udeležen vojaški zrakoplov. 

Glede na ugotovitve v preiskavi predlog zakona določa tudi 
pooblastilo ministra, pristojnega za promet, da že pred koncem 
preiskave letalske nesreče ali resnega incidenta, na predlog 
komisije ali preiskovalca ustrezno ukrepa, če obstaja upravičena 
domneva, da bo s tem preprečena nova nesreča ali tveganje. 

Postopek preiskave je mogoče obnoviti v skladu s pogoji, ki jih 
določa zakon. 
Predlagana ureditev zadevnih vsebin izhaja iz priporočenega 
modela za pripravo letalskega zakona za države članice ICAO. 
Upoštevani so letalski standardi ICAO in usmeritve ECAC-a. 

Predlog zakona ureja vprašanja, ki jih je potrebno urediti v zvezi 
z obravnavano vsebino, da v prehodnem obdobju ne bi prihajalo 
do pravnih praznin; po sprejemu Republike Slovenije v polnopravno 
članstvo Združenih Ištalskih organov (JAA) predvidoma ne bo 
potrebna sprememba zakona. 

9.0. DRUGI PREDPISI ZA LETALSKI PROMET 
(138. -147. člen) 

V 9.0. poglavju so urejene določene vsebine s področja letalstva, 
ki v zakonu niso širše opredeljene. Predlagatelj je pri predlaganem 
pristopu ureditve zadevnih vsebin izhajal iz priporočenega modela 
za pripravo letalskega zakona za države članice ICAO. 

Tako so v tem poglavju določena pooblastila za določitev zračnih 
poti, po katerih morajo leteti zrakoplovi v slovenskem zračnem 
prostoru, pa tudi možnost uveljavitve predpisov za prečkanje 
državnih mej v zračnem prometu. Glede na razvoj letalstva je 
določitev tako zračnih poti kot tudi izdaja predpisov za prečkanje 
državne meje v zračnem prometu predpisana kot neobvezna. 
Zakon ureja tudi način izvedbe danih pooblastil glede omejitev in 
prepovedi v zračnem prometu. Določena je pristojna služba 
zračnega prometa, preko katere lahko Uprava zahteva, da vodja 
zrakoplova takoj pristane na najbližjem primernem letališču. 
Predpisana je tudi obveznost in način ukrepanja vodje zrakoplova, 
ki je priletel v območje, kjer je letenja prepovedano. 
Vlada predpiše pogoje, ki morajo biti izpolnjeni v primerih, ko 
zahtevajo pristanek zrakoplova določeni pristojni organi 
(ministrstvo, pristojno za obrambo, ministrstvo, pristojno za carino, 
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve), zaradi pregleda in 
postopkov, ki se izvedejo v takih primerih. 

Določene so tudi omejitve v zvezi s prevozom vojaške oborožitve 
in minsko eksplozivnih sredstev. Kadar je to potrebno in v interesu 
javnega reda in varnosti, lahko vlada prepove tudi prevažanje 
drugega posebnega blaga. 

Prepoved prevoza nevarnih snovi, prepovedanih za letalski 
prevoz, je v zakonu posebej poudarjena. Varen prevoz nevarnih 
snovi, ki sicer niso prepovedane za letalski prevoz, zahteva 
posebno ureditev. Osnova in minimalne zahteve za varen prevoz 
nevarnih snovi po zraku so dane tudi v zakonu o prevozu nevarnih 
snovi, ki se v tej zvezi sklicuje na Prilogo št. 18 h Čikaški konvenciji. 
Podzakonske predpise izda minister, pristojen za promet, v 
soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve in ministrom, 
pristojnim za zdravstvo. 

Zakon ureja tudi v letalstvu običajno pooblastilo, ki se nanaša na 
možnost prepovedati vzlet zrakoplova, če se upravičeno 
domneva, da zrakoplov ni ploven ali da nima ustrezne posadke 
ali da drugače niso izpolnjene zahteve in pogoji, ki urejajo letenje 
v skladu z zakonom. 
Prav tako je v zakonu dano pooblastilo, da izvajalec letališke 
službe lahko prepreči odhod zrakoplova, če niso plačani stroški 
v zvezi z opravljenimi storitvami in uporabo določene javne 
infrastrukture in to do plačila navedenih stroškov, ali do pologa 
varščine za te stroške. Dano je tudi pooblastilo za izdajo predpisa, 
ki določi1 potrebne postopke v tej zvezi in možnost določitve izjem. 

Glede na hiter razvoj v letalstvu je zakonsko predvidena tudi 
možnost, da minister, pristojen za promet, na predlog Uprave, 
dovoli izjeme v določenih primerih in glede na specifiko 
zrakoplovov (za zrakoplove brez pilota, brez pogona in za 
zrakoplove, ki so v drugih pogledih specifični) ali pa izda predpise, 
ki se razlikujejo od sicer uveljavljenih določb predpisov. 

Zakon dalje določa tudi, da minister, pristojen za promet, predpiše 
pogoje v zvezi z namestitvijo in uporabo radijske opreme na 
krovu zrakoplova in drugih naprav za komunikacijo za namene 
civilnega letalstva. 

Posebej je glede uporabe jezika določeno pooblastilo ministra, 
pristojnega za promet, da lahko predpiše primere in pogoje, ko se 
poleg slovenskega jezika lahko uporabljajo izrazi v angleškem 
jeziku oziroma angleški jezik, če je to potrebno zaradi zagotovitve 
skladnosti z mednarodnimi predpisi in dokumenti; oziroma se 
lahko predpiše, da se za potrebe vodenja zračnega prometa 
uporablja izključno angleški jezik. 
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10.0. OPRAVLJANJE LETALIŠKIH SL UŽB IN 
NAVIGACIJSKIH SLUŽB ZRAČNEGA PROMETA 
TER JAVNA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 
(148. -155. člen) 

Opravljanje dejavnosti letaliških služb in navigacijskih služb 
zračnega prometa je možno tudi kot opravljanje gospodarske 
dejavnosti, ki pa mora biti zaradi svojega monopolnega položaja 
nadzorovana in pravno urejena. 

Letališče (z vsemi svojimi infrastrukturnimi elementi ter stavbnimi 
in drugimi zemljišči) je grajeno v javno dobro, ki je lahko v javni 
lasti ali lasti oseb zasebnega prava, na katerem morata biti 
dostopnost, v smislu fizičnega dostopa in opravljanje gospodarske 
dejavnosti ter gibanje, pod enakimi pogoji omogočena vsem. V 
zvezi z navedenim bi bilo sicer mogoče vse letališke dejavnosti 
urediti na podlagi določil Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Ur. list RS št. 32/93) ter Zakona o stavbnih zemljiščih (Ur. list RS 
št. 44/97), vendar bi bilo to z gospodarskega in državnega stališča 
neracionalno in neekonomično. Iz navednih razlogov zakon 
omogoča dve možni rešitvi: vlaganje javnega kapitala v osebe 
zasebnega prava ali koncesionirano opravljanje dejavnosti 
letaliških služb. 

V začetku poglavja je določen status grajenega javnega dobra in 
infrastrukturnih objektov državnega pomena ter gospodarjenje z 
zemljišči. Glede na to, da je letališče potrebno obravnavati kot 
celoto in kot posamezne funkcionalne elemente, je v zvezi z 
določbami tega zakona, ki se nanašajo na infrastrukturne objekte 
in naprave letaliških služb, to posebej določeno. 

Tehnične in tehnološke rešitve v letaliških službah omogočajo, 
da na istih infrastrukturnih objektih in napravah opravlja dejavnost 
letaliških služb več izvajalcev, ne glede na lastninske in druge 
stvarne pravice. Pri tem medsebojne odnose uredijo s pogodbo. 

Ker sta tako letališče kot tudi navigacijske službe zračnega 
prometa že vsak zase zahteven tehnični, tehnološki in 
organizacijski sistem, za katerega je izredno pomembna tudi raba 
zemljišč, predlog zakona določa za gospodarjenje s stavbnimi 
zemljišči, ki se nanašajo na javni interes Republike Slovenije, tudi 
določene izjeme. V določenih primerih so zemljišča tudi sestavni 
del posameznih naprav (samo primeroma navajamo: določena 
območja in površine, ki zagotavljajo pravilnost in zanesljivost 
delovanja naprav, varno letenje zrakoplovov in vodenje zračnega 
prometa). Predlagano besedilo zakona zato, v izogib morebitnim 
nesporazumom in podvajanjem postopkov, določa pristojnost 
vlade glede gospodarjenja z določenimi stavbnimi zemljišči. 

Ob dejstvu, da mednarodni predpisi in regulativa EU ne navajajo 
vseh konkretnih infrastrukturnih objektov, naprav in sistemov, 
temveč večinoma le pogoje, ki jih morajo izpolnjevati, da je 
zagotovljena varnost in rednost zračnega prometa, so v predlogu 
zakona konkretno navedeni tudi določeni infrastrukturni objekti, 
naprave in sistemi na letališčih in v navigacijskih službah zračnega 
Prometa ter službe, ki zagotavljajo opravljanje predpisanih storitev. 
S tem se zagotavlja javni interes, konkurenčnost in interes vseh 
uPorabnikov javnih dobrin ter zmanjša verjetnost morebitnih 
nesporazumov med upravnimi organi oziroma javnim interesom 
in izvajalci oziroma kapitalskimi interesi. 

Glede na to, da letališke službe opravljajo in zagotavljajo 
9ospodarske družbe ali pa v obliki, ki jo določi lokalna skupnost, 
9re pa za javno gospodarsko infrastrukturo oziroma za storitve, 
katerih trajno in nemoteno proizvajanje je v javnem interesu države 
a" lokalne skupnosti, je bilo potrebno te službe in infrastrukturo 
Posebej opredeliti. Drugi razlog za takšno opredelitev je izrazito 
monopolni položaj sedanjih izvajalcev teh služb. Z določitvijo 

navedenih služb in infrastrukture je vzpostavljen mehanizem, s 
katerim vlada oziroma lokalna skupnost določa opravljanje teh 
storitev in uporabo infrastrukture v javnem interesu. 

Predlog zakona določa tudi postopek izbire koncesionarja ter 
pristojnost vlade, da zagotovi javni interes s prevzemom 
opravljanja dejavnosti letaliških služb oziroma z upravljanjem 
letališča dokler s koncesionarjem ne doseže sporazuma in 
podpiše koncesijske pogodbe, ki bo zagotovila javni interes. Glede 
na zahtevnost pogajalskih vsebin, je določen 90 dnevni rok za 
dosego sporazuma. Pomembno določilo je tudi, da morajo državni 
in drugi organi ter gospodarske družbe pri opravljanju dejavnosti 
letaliških služb ravnati na ustrezen, nepristranski, pregleden in 
nediskriminatoren način ter tako, da sta zagotovljena varnost in 
rednost zračnega prometa. 

V skladu z veljavnimi predpisi opravljata navigacijske službe 
zračnega prometa Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo 
in Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, večino nalog 
službe iskanja in reševanja zrakoplovov pa pristojni organi 
Ministrstva za obrambo in Ministrstva za notranje zadeve. Glede 
na to, da gre za storitve, ki jih v večjem številu evropskih držav 
že opravljajo gospodarske družbe v državni lasti ali mednarodna 
organizacija (na primer Eurocontrol), je smotrno tudi v Republiki 
Sloveniji te službe oziroma storitve predvideti oziroma zagotoviti 
v takšni obliki. Predlagana ureditev bo lahko delno takoj, pozneje 
pa v tudi v celoti razbremenila proračun Republike Slovenije, ker 
se opravljene storitve navigacijskih služb zračnega prometa 
zaračunavajo v skladu z ureditvijo ICAO in EUROCONTROL 
(trenutno še v skladu z Večstranskim sporazumom o pristojbinah 
na zračnih poteh (Uradni list RS, št. 42/95, Mednarodne pogodbe, 
št. 11/95), v bodoče pa v skladu z revidirano konvencijo 
EUROCONTROL. Po navedeni ureditvi je organizacija, ki opravlja 
storitve navigacijskih služb zračnega prometa, upravičena do 
povračila stroškov v zvezi z opravljanjem navedenih služb. 

Predlagana rešitev omogoča tudi zaračunavanje specifičnih 
storitev, ki jih Ministrstvo za notranje zadeve, Hidrometeorološki 
zavod Republike Slovenije in Uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje opravijo za potrebe zračnega prometa. 
Predlagana rešitev predstavlja pravno in praktično uskladitev z 
državami članicami EU ter standardi in priporočili ICAO in 
EUROCONTROL. 

11.0. NADZOR (156. -168. člen) 

Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in na njegovi podlagi 
izdanih predpisov, bo opravljala Uprava civilnega letalstva, 
nadzorne naloge pa bodo neposredno opravljali letalski inšpektorji. 
Taka predlagana rešitev je v skladu z ugotovitvami in pripombami 
delegacije Evropske komisije, ki je v aprilu 1997 že preverjala 
organiziranost in delo Ministrstva za promet in zveze in Uprave 
Republike Slovenije za zračno plovbo. Glede na navedeno se v 
predlogu zakona predlaga tudi sprememba statusne organizira- 
nosti letalske inšpekcije in njen prehod iz Prometnega inšpektorata 
Republike Slovenije v Upravo Republike Slovenije za civilno 
letalstvo. 

Navedena predlagana rešitev zagotavlja boljšo povezavo med 
nadzornimi funkcijami, ki jih mora država zagotoviti v letalstvu, 
tako z vidika ugotavljanja izpolnjevanja pogojev in ustreznosti za 
opravljanje dejavnosti v letalstvu, kot tudi glede inšpekcijskega 
varnostnega nadzorstva in preverjanja izpolnjevanja predpisanih 
zahtev v vsakdanji praksi. Zagotavlja tudi možnost hitrejšega in 
učinkovitejšega odkrivanja nepravilnosti in takojšnjega ukrepanja 
ter boljšo povezanost med obema funkcijama nadzorstva v 
letalstvu, kar je običajna praksa tudi v svetu. Dalje zagotavlja 
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boljšo povezanost z dognanji in hitrim razvojem letalstva na 
splošno, lažje izvajanje potrebnih permanentnih usposabljanj 
letalskih inšpektorjev, skupaj z ostalim strokovnim osebjem 
Uprave in tako zniževanje stroškov, ki so v tej zvezi potrebni, pa 
tudi poenotenje prakse ukrepanja in hkrati lažje in učinkovitejše 
delo zaradi obsežne strokovne literature in hitrejšega dostopa do 
listin in podatkov sedaj dveh organizacijsko točenih organov v 
sestavi Ministrstva za promet in zveze. Potrebno je poudariti 
posebnost nadzorstvene funkcije v letalstvu, ki zahteva stalno 
spremljanje in preverjanje izpolnjevanja predpisanih pogojev za 
letalske prevoznike in druge izvajalce dejavnosti v letalstvu, pa 
tudi za letalsko in drugo strokovno osebje in stalno obnavljanje 
veljavnosti licenc, pooblastil, dovoljenj in spričeval, praviloma 
vsakih 12 mesecev. 

Vse navedeno pa zahteva tudi čim boljšo povezanost zaradi 
lažjega in hitrejšega ukrepanja in nadzora izvajalcev, česar sedanja 
organizacijska in prostorska ločenost v praksi ne more zagotoviti. 

Predlagana sprememba zahteva tudi spremembo 13. člena 
Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni 
list RS, št. 71/94 in 47/97). 

Predlog zakona v 157. členu predvideva pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati letalski inšpektorji, to pa pomeni, da morajo le-ti imeti: 
- višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, 
- najmanj pet let delovnih izkušenj na letalskem področju, 
- opravljen strokovni izpit za inšpektorja in 
- izpolnjevati funkcionalna znanja in druge posebne pogoje, 

določene v sistemizaciji delovnih mest. 

Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva bo letalski 
inšpektor izkazal s službeno izkaznico, ki jo izda predstojnik 
upravnega organa, obrazec službene izkaznice, pa predpiše mini- 
ster, pristojen za promet. Za letalskega inšpektorja ter za 
izvrševanje inšpekcijskega nadzorstva, se uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja upravo ter predpisi o splošnem upravnem 
postopku. 

Predlog zakona predvideva tudi, da se v primeru, če so za 
posamezna strokovna dela v inšpekcijskih zadevah potrebna 
strokovna znanja, jih lahko opravljajo specializirane organizacije 
ali posamezniki, kadar to ni v nasprotju z interesi postopka. 

Zakon predvideva tudi dolžnosti zavezancev v zvezi z 
inšpekcijskim pregledom in sicer določa, da mora pravna oseba, 
samostojni podjetnik ali druga fizična oseba (zavezanec) 
inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje inšpekcijskega 
nadzorstva. Inšpektor ima tudi pravico, da brez predhodnega 
obvestila, ne glede na delovni čas ter brez dovoljenja osebe, ki je 
zavezanec, katerega delo, poslovne prostore, opremo in objekte 
nadzoruje, vstopi v poslovne prostore, k napravam ali v druge 
delovne prostore, v katerih se opravlja dejavnost. Ista določba 
opredeljuje tudi, da se za poslovne prostore štejejo tudi 
stanovanjski prostori, ki jih je zavezanec določil kot svoj sedež 
oziroma kot poslovni prostor, kjer se opravlja dejavnost. 

Zakon predvideva tudi pravico odvzema dokumentacije, ki jo 
inšpektor potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v 
obravnavani zadevi, če meni, da obstaja utemeljen sum kršitve 
zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov. Tak odvzem 
dokumentacije lahko traja največ 8 dni, o odvzemu dokumentacije 
pa inšpektor izda potrdilo. 

V zakonu so podrobno navedeni ukrepi, ki jih sme uporabiti 
inšpektor v zvezi z nadzorom v primeru ugotovljenih kršitev 
zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov. Predvideni so tudi 
primeri, ko ima inšpektor pravico zapečatiti zrakoplov in drugo 
opremo in primeri, kdaj se lahko izreče začasna prepoved 

opravljanja dela delovnega procesa oziroma dejavnosti. Inšpektor 
lahko odločbo, kadar gre za nujne ukrepe, izreče tudi ustno. V 
takem primeru mora v 5 dneh, ko je bil odpravljen nadzor, izdati 
tudi pisno odločbo. Zoper odločbo inšpektorja je dovoljena pritožba 
v 8 dneh od dneva njene vročitve, ki ne zadrži njene izvršitve. Na 
obrazloženo zahtevo pritožnika se izvršitev odločbe lahko odloži, 
če se z odložitvijo ne ogroža varnosti zračnega prometa oziroma 
varnosti v letalstvu. 

V nadaljevanju tega poglavja je v predlogu zakona podrobneje 
opredeljena vsebina delovnega področja nadzora. Določena 
specifika izhaja iz 168. člena za izvajanje nadzora, ki se nanaša 
na varovanje, kot je opredeljeno v predlogu zakona. 

12.0. KAZENSKE DOLOČBE (169. -181. člen) 

Nespoštovanje zakonskih določb je opredeljeno kot prekršek, 
za katerega se storilec kaznuje z ustrezno denarno kaznijo. Po 
zakonu o prekrških je predvideno, da se denarna kazen lahko 
predpiše v razponu ali v določenem znesku. 

Po trenutno veljavni zakonodaji, ki ureja prekrške, se lahko 
kaznuje: 
■ posameznik z denarno kaznijo od 1.000 SIT do 150.000 SIT, 
- pravna oseba od 100.000 do 10.000.000 SIT in 
■ podjetnik od 25.000 do 5.000.000 SIT. 

Odgovorno osebo pravne osebe se kaznuje za prekršek z 
denarno kaznijo od 10.000 do 500.000 SIT. 

Denarna kazen, ki se izterja takoj na kraju samem, se sme 
predpisati za: 
- posameznika in za odgovorno osebo v določenem znesku do 

100.000 SIT, 
- za pravne osebe v določenem znesku do 300.000 SIT, 
- za podjetnika posameznika pa v določenem znesku do 200.000 

SIT. 

V navedenem kontekstu so predlagane tudi kaznovalne sankcije 
v predlogu zakona o letalstvu. 
Predlog zakona predvideva tudi izrek varstvenega ukrepa 
prepoved opravljanja upravičenj iz licence ali pooblastila letalskega 
osebja oziroma iz potrdila drugega strokovnega osebja. Predviden 
je tudi varstveni ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti. 

Predlog zakona predvideva zastaralni rok za uvedbo in vodenje 
postopka o prekršku dve leti, v skladu z zakonom o prekrških. 

Postopke v zvezi z letalskimi prekrški bo vodil sodnik za prekrške, 
za razliko od sedanje ureditve, ko je bila za vodenje postopka v 
zvezi z letalskimi prekrški in za izrekanje ukrepov imenovana 
posebna komisija v okviru Ministrstva za promet in zveze. 

13.0. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE (182. - 
202. člen) 

V prehodnih in končnih določbah je določena uporaba letalskih 
standardov in priporočil, ki jih občasno sprejemajo Mednarodna 
organizacija civilnega letalstva (ICAO), skupnih letalskih 
predpisov, ki jih izdajajo Združeni letalski organi (JAA), standardov 
Evropske organizacije za varnost zračne plovbe (EUROCON- 
TROL) ter resolucij in priporočil Evropske konference civilnega 
letalstva (ECAC). Predpisana je obveznost tekočega spremljanja 
sprememb navedenih standardov in priporočil ter obveznosti v 
zvezi s potrebnimi spremembami podzakonskih predpisov. 
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Zakon določa tudi predpise, katerih določbe se smiselno še 
uporabljajo do izdaje predpisov, ki se izdajo po zakonu o letalstvu 
in predpise, ki prenehajo veljati z uveljavitvijo zakona o letalstvu. 

Prehod iz preobsežnega urejanja posameznih vprašanj tehnične 
in operativne narave v zakonu na podzakonski nivo urejanja, 
zahteva ureditev vrste vprašanj v prehodnih določbah. Predlagana 
ureditev je potrebna v izogib pravnim prazninam, ki bi sicer 
onemogočale izvajanje nove, modeme ureditve, kot jo predvideva 
predlagani zakon. Gre za vprašanja na področjih: plovnosti 
zrakoplovov, izdelave zrakoplovov, vzdrževanja, sprememb in 
popravil na zrakoplovih, razvrstitve zrakoplovov, listin in knjig 
zrakoplovov, predpisov o licencah letalskega in drugega 
strokovnega osebja, kot ga določa predlagani zakon, predpisov 
o omejitvah delovne obveznosti, predpisov o letališčih, o varovanju 
in drugih. 

V skladu z določbami tega zaklona v zvezi z letališči in 
navigacijskimi službami zračnega prometa predlog zakona v 195. 
členu določa, da vlada določi sistem letališč iz 78. člena tega 
zakona v 12. mesecih po njegovi uveljavitvi. Opredeljeno je, da se 
šteje, da imajo letališča in objekti na letališču ter objekti, naprave 
in omrežja navigacijskih služb zračnega prometa obratovalno 
dovoljenje po tem zakonu, če so z dnem uveljavitve tega zakona 

v uporabi in se jim namembnost po 25. juniju 1991 ni spremenila. 
Zakon tudi določa, da mora upravljalec letališča, ne glede na 
predhodna zakonska določila glede obratovalnega dovoljenja, 
predložiti določeno dokumentacijo, ki je opredeljena v tretjem 
odstavku 195. člena. 

Zakon v prehodnih in končnih določbah predvideva tudi 
obratovanje javnih letališč v prehodnem obdobju. 
Nadalje 198. člen opredeljuje, da z dnem uveljavitve tega zakona, 
Uprava RS za zračno plovbo nadaljuje z delom kot Uprava RS za 
civilno letalstvo in do izločitve navigacijskih služb zračnega 
prometa iz njene sestave, opravlja tudi vse naloge, ki se nanašajo 
na te službe. 
Kar zadeva opravljanje inšpekcijskega nadzora v prehodnem 
obdobju je predvideno, da se do izločitve navigacijskih služb 
zračnega prometa opravlja inšpekcijski nadzor v okviru 
Prometnega inšpektorata RS. Z dnem izločitve navedenih služb 
pa Uprava RS za civilno letalstvo prevzame letalske inšpektorje. 
Določeno je tudi plačevanje določenih stroškov, ki nastanejo v 
zvezi z izdajanjem licenc, pooblastil, dovoljenj za usposabljanje, 
priznanja tujih listin, preverjanje usposobljenosti, opravljanje izpitov 
in drugim. Opredeljene so tudi pristojnosti ministra za promet in 
zveze v zvezi z obrazci, določanje njihove cene, cene stroškov 
ter ostalo, kot izhaja iz besedila 200. člena. 
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ŠUBIČEVA4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173 
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