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PRILOGA: POROČEVALEC DRŽAVNEGA SVETA 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 
• 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi 
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano 
vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

DOPOLNITVI ZAKONA 0 ŽRTVAH 

VOJNEGA NASILJA (ZZVN-?) 

- EPA 900 - II - skrajšani postopek 

Poslanec Franci Rokavec je dne 22. julija 1999 predložil 
v obravnavo predlog zakona o dopolnitvi zakona o 
žrtvah vojnega nasilja - skrajšani postopek (EPA 
900-II). 

Dne 28. novembra 1997 je skupina poslancev s 
prvopodpisanim mag. Francem Žnldaršičem predložila 
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o 
spremembah In dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega 
nasilja - skrajšani postopek (EPA 320 - II), ki ureja enako 
oziroma podobno vsebino kot predloženi zakon. 

Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki ga je 
predložila skupina poslancev 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 
predložil poslanec Franci Rokavec. 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS, št. 48/92) 
ter 174. člena Poslovnika Državnega zbora RS vlaga podpisani 
poslanec Državnemu zboru RS: 

- PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O ŽRTVAH 
VOJNEGA NASILJA 

Na podlagi 204 a. člena Poslovnika Državnega zbora RS 

predlaga da Državni zbor predlog zakona obravnava po 
skrajšanem postopku saj gre za manj zahtevno spremembo 
zakona. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora RS bo pri delu delovnih teles sodeloval spodaj podpisani 
poslanec. 

Franci Rokavec, l.r. 

3. avgust 1999 3 poročevalec, št. 60 



UVOD 2.) CILJI IN NAČELA ZAKONA 

1.) OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Pri izvajanju Zakona o žrtvah vojnega nasilja ( Uradni list, št 63/ 
95, 8/96,44/96, 70/97 in 43/99) se dogaja neupoštevanje vlog 
oseb, ki jim je bilo po naključju porušena stanovanjska hiša ali 
stanovanje s strani zavezniških sil ob izvajanju vojnih akcij proti 
okupatorju. Posledica tega dejanja je bil prebeg oseb na druga 
območja. 

S predlagano dopolnitvijo se želi zagotoviti osebam, ki jim je bila 
porušena stanovanjska hiša in so posledično prebežali na druga 
območja pravico žrtev vojnega nasilja v skladu z Zakonom o 
žrtvah vojnega nasilja. 

3.) FINANČNE POSLEDICE 

Predlagana dopolnitev ima minimalne finančne posledice za 
proračun Republike Slovenije. 

BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V zakonu o žrtvah vojnega nasilja ( Uradni list, št 63/95, 8/96,44/ 
96, 70/97 in 43/99)se za četrtim odstavkom 2.člena doda nov peti 
odstavek, ki se glasi: 

" Žrtev vojnega nasilja (begunec) je po tem zakonu tudi oseba, ki 
je bila v času od 6.4.1941 do 15.5.1945, zaradi nepredvidenega 
porušenja stanovanjske hiše ali stanovanja ob izvajanju vojaških 

akcij zavezniških sil nad okupatorjem in je bila pregnana iz doma, 
zaradi česar se ni mogla vrniti na svoj dom neprekinjeno najmanj j 
tri mesece." 

Dosedanji peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in 
dvanajsti odstavek postane šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti, 
enajsti, dvanajsti, trinajsti odstavek. 

2. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Razširja se pravica do statusa žrtve vojnega nasilja na osebe, ki akcij proti okupatorju in so bile pregnane na drugo območje, 
jim je bila porušen stanovanjski objekt zaradi zavezniških vojnih 
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ČLEN, KI SE DOPOLNJUJE 

2. člen 

Žrtev vojnega nasilja po tem zakonu je ob pogojih iz 1 .člena tega 
zakona oseba, ki so jo nemške, italijanske ali madžarske 
okupacijske sile od 6. 4. 1941 do 15. 5. 1945 zaradi političnih, 
nacionalnih, rasnih ali verskih razlogov prisilno izselile (izgnanec), 
poslale v taborišče (taboriščnik),zapor (zapornik), na prisilno delo 
(delovni deportiranec) ali internacijo (interniranec) ter oseba, ki je 
pobegnila pred vojnim nasiljem (begunec) in nasilno odvzeta 
staršem (ukradeni otrok). 

Ob pogojih iz tega člena ter iz 3. oziroma 4. člena tega zakona je 
žrtev vojnega nasilja tudi oseba, ki je imela ob pričetku izvajanja 
nasilnega dejanja ali prisilnega ukrepa stalno prebivališče na 
ozemlju, ki obsega državni teritorij Republike Slovenije, ne glede 
na to, na katerem ozemlju je bilo nasilno dejanje ali prisilni ukrep 
dejansko izveden 

Žrtev vojnega nasilja je tudi oseba, ki je pobegnila pred prisilno 
izselitvijo (begunec). 

Žrtev vojnega nasilja (begunec) je po tem zakonu tudi oseba, ki je 
bila v času od 6.4.1941 do 15.5.1945, zaradi izvajanja povračilnih 
ukrepov okupatorja ali njegovih sodelavcev zoper družine 
partizanov, pobitih talcev ali zaradi sodelovanja z NOB, nasilno 
pregnana iz svojega doma in oseba, ki je bila v času od 6. 4.1941 
do 15. 5.1945 nasilno pregnana iz svojega doma zaradi nasilnega 
dejanja požiga, porušenja ali izropanja njene stanovanjske hiše 
ali stanovanja od okupatorja ali njegovih sodelavcev, zaradi česar 
se nimogla vrniti na svoj dom neprekinjeno najmanj tri mesece. 

Žrtev vojnega nasilja je tudi oseba, ki je bila rojena staršem,v 
času, ko so zoper njih trajali prisilni ukrepi ali prisilna dejanja iz 
prvega, drugega, tretjega in četrtega osdtavka tega člena. 

Žrtev vojnega nasilja je ob pogojih iz prvega člena tega zakona 
tudi oseba, ki ji je bil prisilni ukrep ali nasilno dejanje iz prvega, 
tretjega in petega odstavka tega člena oziroma iz 4.člena tega 
zakona povzročen na ozemlju dežele Furlanije-Julijske krajine v 
Republiki Italiji oziroma na ozemlju dežele Koroške vRepubliki 
Avstriji in oseba, ki je imela od prenehanja prisilnega ukrepa ali 

nasilnega dejanja stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ne glede 
na to, na katerem ozemlju bivše Kraljevine Jugoslavije ji je bil 
prisilni ukrep ali nasilno dejanje povzročeno. 

Šteje se, da je imela oseba iz prejšnjega odstavka, ki ji jebil prisilni 
ukrep ali nasilno dejanje povzročeno na ozemlju bivše Kraljevine 
Jugoslavije, od prenehanja prisilnega ukrepa ali nasilnega dejanja 
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, če se je naselila v Sloveniji 
z namenom stalnega prebivanja takoj, ko je bilo to glede na tedanje 
transportne .nastanitvene, zaposlitvene in druge razmere 
mogoče, vendar najkasneje do 31. decembra 1945. 

Žrtev vojnega nasilja je ob pogojih iz 1. člena tega zakona tudi 
otrok, katerega starša sta bila ubita zaradi sodelovanja v NOB ali 
sta izgubila življenje v okoliščinah za priznanje statusa žrtve 
vojnega nasilja po tem zakonu ali sta bila ubita kot talca. 

Žrtev vojnega nasilja po tem zakonu je ob pogojih iz 1 .člena tega 
zakona tudi oseba, ki so ji organi JLA ali organi za notranje zadeve 
dotedanje SFRJ v času od 25. 6. 1991 do 18. 10.1991 zaradi 
razlogov iz prvega odstavka tega člena odvzeli prostost. 

Žrtve vojnega nasilja se v skladu z zakonom lahko združujejo v 
društva žrtev vojnega nasilja. 

Društvom žrtev vojnega nasilja se lahko podeli status društva, k 
ideluje v javnem interesu. O podelitvi statusa odloča ministrstvo, 
pristojno za žrtve vojnega nasilja, na podlagi temeljnega akta in 
programa društva, ki zagotavlja dejavnost javnega pomena 
zlastina področju socialno zdravstvenega skrbstva in 
zgodovinskega izročila okoliščin in trpljenja žrtev vojnega nasilja 
ter na podlagi dejanske aktivnosti in porabe sredstev društva v 
določenem obdobju, iz katerih je razvidno, da delovanje društva 
presega interese njegovih članov. Kriteriji za presojo odoločitvi 
statusa društva so še pretežna poraba sredstev društvaza 
namene javnega interesa, zagotovljen nadzor nad porabo javnih 
sredstev in pogodbeno urejena razmerja med društvom in 
ministrstvom, pristojnim za uresničevanje dejavnosti, ki so javni 
interes. 

Društva žrtev vojnega nasilja pridobijo z dnem uveljavitve tega 
zakona lastninsko pravico na družbeni lastnini, s katero 
razpolagajo ob uveljavitvi tega zakona. 
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RFLEŽKE 



Predlog zakona o 

LETALSTVU (ZLet) 

- EPA 372 - II - druga obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 120. seji dne 22. julija 1999 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O LETALSTVU, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 11. 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 26. februarja 
1999 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o letalstvu - druga obravnava. 

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. Brane LUČOVNIK, državni sekretar v Ministrstvu za 
promet in zveze. 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

(1) Ta zakon v skladu z interesi prebivalcev Republike Slovenije 
in v skladu s splošno priznanimi načeli mednarodnega letalskega 
prava določa In ureja zahteve in pogoje, ki zadevajo 
zrakoplove, letalsko oseb|e in drugo strokovno osebje, 
zračni prevoz In druge letalske aktivnosti, letališča in 
vzletišča, navigacijske službe zračnega prometa, 
zagotavljanje varnosti zračnega prometa In ukrepe za 
olajšave zračnega prevoza, iskanje in reševanje zrakoplovov 
ter letalske nesreče in incidente, opravljanje služb na 
letališču in navigacijskih služb zračnega prometa ter |avno 
gospodarsko infrastrukturo, nadzor ter določa sankcije za 
letalske prekrške. 

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. 
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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 uporabeimerskih 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. 

6. člen 
(uporaba zakona) 

(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 tudi 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 kakovosti) 

(1) Kdor opravlja dejavnosti v letalstvu, mora organizirati sistem 
kakovosti in zagotovitve kakovosti. Zahteve, način lzva|an|a 
in odgovorne osebe opredeli nosilec dejavnosti v priročniku 
o kakovosti, ki ga odobri Uprava. 
(2) Sistem kakovosti In zagotovitve kakovosti zajema zlasti 
zahteve kakovosti, vključno z načinom izvajan|a in 
odgovorne osebe na področjih: 
- uporabe in vzdrževanja zrakoplovov, 
- načrtovanja In Izdelave zrakoplovov, 

- opravljanja sprememb na zrakoplovu, njegovih delih in 
opremi zrakoplova ter motorju, 
- opravljanja zračnega prevoza in drugih dejavnosti v 
zračnem prometu, 
- izvajanja teoretičnega ali praktičnega usposabljanja za 
letalstvo ter spremljanja veljavnosti izdanih listin, 
- nalog varovanja, reševanja in protipožarne zaščite, 
- opravljanja nalog navigacijskih služb zračnega prometa, 
- del v zvezi z gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanjem 
letališč, 
vse v skladu z določbami tega zakona in na njegovi podlagi 
izdanih predpisov. 

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, varovanja določenih oseb, 
okolišev in objektov ter zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja 
lahko Uprava omeji ali prepove letenje zrakoplovov v določenih 
območjih. 
(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), 
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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, pristojen za promet. 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, 
letalsko in drugo strokovno osebje letalskega prevoznika, 
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 služb iz 87. 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 prejšnjega 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 tipa je 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. dejanski nadzor pomeni razmerje, ki se vzpostavi s 
pravicami, pogodbami ali vsemi drugimi načini, ki 
posamezno ali skupaj ob upoštevanju vkl|učenih dejstev 
ali zakonov dajejo možnost za Izvajanje neposrednega 
ali posrednega odločilnega vpliva na podjetje, zlasti s: 
(a) pravico do uporabe vseh sredstev ali dela sredstev 

podjetja; 
(b) s pravicami ali pogodbami, ki zagotavljajo odločilen 

vpliv na sestavo, volitve ali odločitve organov 
podjetja ali drugače zagotavljajo odločilen vpliv 
na vodenje poslovanja podjetja; 

4. 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; 

5. drugo strokovno osebje so osebe, ki opravljajo dela, 
pomembna za varnost zračnega prometa in niso letalsko 
osebje po 21. točki tega člena; 

6. ECAC - Evropska konferenca civilnega letalstva; 
7. EUROCONTROL - Evropska organizacija za varnost zračne 

plovbe; 
8. Evropski sporazum je 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 (Ur.l. RS, št. 44/79 
- M P, št. 13/97); 

9. ICAO - Mednarodna organizacija civilnega letalstva; 
10. Incident je dogodek, povezan z obratovanjem zrakoplova, 

ki je ali bi lahko ogrozil varnost zračnega prometa in ni nesreča; 
11. JAA - Združeni letalski organi; 
12. JAR - Skupni letalski predpisi; 
13. javni del letališča je tisto območje letališča in objektov, do 

katerih imajo osebe, ki ne potujejo, prost dostop; 
14. javno letališče je letališče, kije namenjeno in odprto za zračni 

promet in javni zračni prevoz; 
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15. 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; 

16. let zrakoplova je čas od trenutka, ko se zrakoplov premakne 
z namenom vzleteti in do trenutka, ko se ustavi po pristanku; 

17. 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; 

18. 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; 

19. 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; 

20. letališki promet je gibanje zrakoplovov na letališču oziroma 
vzletišču in let zrakoplova v bližini letališča oziroma vzletišča; 

21. letalo je zrakoplov na motorni pogon, težji od zraka, ki dobi 
vzgon v letu predvsem od aerodinamičnih reakcij na njegove 
površine; 

22. Letalska zveza Slovenije je pooblaščena organizacija, ki 
v skladu z zakonom ureja zadeve na področju športnega 
letalstva; 

23. letalski prevoznik pomeni podjetje za zračni prevoz z 
veljavno operativno licenco; 

24. 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; 

25. licenca je listina, s katero se potrdi, da oseba, ki spada v 
letalsko in drugo strokovno osebje, izpolnjuje pogoje za 
opravljanje določenih del; 

26. linija v rednem javnem zračnem prevozu je serija letov, med 
dvema ali več kraji, ki se opravljajo po redu letenja; 

27. manevrska površina je del letališča, ki je namenjen za 
vzletanje, pristajanje in vožnjo zrakoplovov, razen letališke 
ploščadi; 

28. mednarodni zračni promet je promet, pri katerem je 
predviden odlet v zračni prostor druge države 

29. mešano letališče je vojaško letališče, na katerem je dovoljen 
tudi civilni zračni promet; 

30. načrt leta so določene informacije, posredovane enotam 
služb zračnega prometa, ki se nanašajo na nameravani let 
zrakoplova ali na njegov del; 

31. nadzorovano območje letališča je območje za gibanje na 
letališču, bližnje zemljišče in stavbe ali njihovi deli, do katerih 
je dostop nadzorovan ali omejen; 

32. najava leta je prošnja za dovolitev leta zrakoplova ali za 
prelet slovenskega ozemlja; 

33. 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; 

34. nevarno območje je določen del zračnega prostora, v 
katerem lahko v določenem času potekajo aktivnosti, nevarne 
za promet zrakoplovov; 

35. 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; 
36. območje izključne rabe letališča je območje letališča, ki 

neposredno služI letališču, določeno v odvisnosti od 
velikosti obstoječe in planirane vzletno-pristajalne steze z 
osnovno stezo letališča ter obstoječimi in planiranimi 
zgradbami, instalacijami in opremo letališča, In na katerem 
so posegi In gradnja objektov in naprav strogo nadzorovani 
in kontrolirani zaradi zagotovitve varnosti letenja; 

37. 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 so posegi in gradnja objektov nadzorovani 
zaradi zagotovitve varnosti letenja tako, da se smejo 
objekti približati manevrskim površinam letališča samo 
na dovoljeno razdaljo; 

38. območje omejene rabe letališča je območje pod določenimi 
omejitvenimi ravninami letališča (priletno/odletna ih 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 so posegi In gradnja objektov omejeni zaradi 
zagotovitve varnosti letenja tako, da se smejo objekti 
približati manevrskim površinam letališča samo na 
dovoljeno razdaljo; 

39. območje ome|itev je določen del zračnega prostora, v 
katerem je promet zrakoplovov dovoljen pod posebnimi pogoji; 

40. 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; 

41. 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; 

42. plovnost zrakoplova je ugotovitev pooblaščene osebe, da 
zrakoplov izpolnjuje pogoje za varno uporabo oziroma letenje; 

43. podjetje pomeni v določbah o operativni licenci iz 4. 
poglavja tega zakona vsako fizično ali pravno osebo ne 
glede na to, ali ustvarja dobiček ali ne, oziroma vsako 
uradno telo ne glede na to, ali Ima svojo pravno osebnost 
ali ne; 

44. pooblastilo je vpis v licenci ali je njen sestavni del, ki daje 
upravičencu pravico do uveljavljanja določenih 
privilegijev in nI ratlng; 

45. posadka zrakoplova so osebe, ki se nahajajo na zrakoplovu 
med letom zaradi opravljanja del, ki zagotavljajo nemoteno in 
varno izvršitev leta; 

46. 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; 
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47. 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; 

48. poslovni načrt pomeni podroben opis načrtovanih 
poslovnih dejavnosti letalskega prevoznika za zadevno 
obdobje, še posebej v zvezi z razvojem trga In z vlaganji, 
ki jih je treba Izvesti, vključno s finančnimi In 
ekonomskimi učinki teh dejavnosti; 

49. 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; 

50. povzetek finančnega poročila pomeni podrobno 
navedbo dohodkov In stroškov za zadevno obdobje, 
vključno z razčlenitvijo na dejavnosti, povezanimi z 
zračnimi prevozi, In druge dejavnosti kot tudi na denarne 
In nedenarne elemente; 

51. prepovedano območje je določen del zračnega prostora 
nad kopnim ali teritorialnim morjem, v katerem je promet 
zrakoplovov prepovedan; 

52. privilegiji so upravičenja oziroma ugodnosti, ki izhajajo 
Iz licence in Jih lahko uveljavlja upravičenec; 

53. ratlng je vpis v licenci, ki določa posebne pogoje, 
privilegije ali omejitve, ki zadevajo določeno licenco; 

54. red letenja je čas, določen za vzletanje in pristajanje 
zrakoplovov v rednem zračnem prevozu; 

55. 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;. 

56. 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; 

57. referenčna točka letališča oziroma vzletišča je točka, 
določena z geografsko lokacijo in se praviloma nahaja na 
sredini vzletno-pristajalne steze; 

58. resni incident je incident, pri katerem so podane okoliščine, 
ki kažejo na to, da se je nesreča skoraj zgodila; 

59. Skupnosti - Evropske Skupnosti, kot so navedene v 
Evropskem sporazumu; 

60. uporabnik zrakoplova je pravna ali fizična oseba, ki ni lastnik 
zrakoplova, temveč ga uporablja na podlagi zakupne pogodbe 
ali na kakšni drugi pravni podlagi; 

61. varnostno čisto območje letališča je tisti del nadzorovanega 
območja letališča, do katerega je dostop dovoljen samo pod 
določenimi pogoji; 

62. 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; 

63. vodja zrakoplova je pilot, ki praviloma upravlja zrakoplov in 
je odgovoren za varno izvršitev leta; 

64. vplivna območja letališč so območje izključne rabe letališča, 
območje omejene rabe in območje nadzorovane rabe; 

65. vzletišče je določena kopenska ali vodna površina, ki je v 
celoti ali deloma namenjena za pristajanje, vzletanje in gibanje 
zrakoplovov določenih vrst in kategorij; 

66. zračni prevoz je prevoz potnikov, pošte in/ali blaga za 
plačilo in/ali najem; 

67. zračna pot je kontroliran zračni prostor ali njegov del v obliki 
tridimenzionalnega koridorja, opremljen z radionavigacijskimi 
napravami; 

68. zračni promet je gibanje zrakoplovov po zraku (let) in po 
letališčih ter vzletiščih; 

69. 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 
tem 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, 
glede na vrsto, kategorijo, namen uporabe, težo in druge pogoje, 
predpisane v skladu z 39. členom tega zakona in jih za to praviloma 
na predlog Uprave 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 
pripadhosti: "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. 
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(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 zakonom, ki ureja obligacijska 
In stvarnopravna razmerja v letalstvu In 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 njegovo 
veljavnost priznala Uprava, 
3. zrakoplov ni registriran v nobeni drugi državi in 
4. zrakoplov izpolnjuje predpisane pogoje glede omejitev hrupa in 
drugih emisij, kar ugotovi Uprava. 
(2) Z državljani Republike Slovenije so izenačeni: 
1. gospodarske družbe, ki so v večinski lasti In pod dejanskim 
nadzorom slovenskih državljanov, 
2. društva, združenja in letalske šole, ki so domače pravne osebe 
in so v večinski lasti in pod dejanskim nadzorom slovenskih 
državljanov, 
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 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. 
(3) Letalski prevoznik, ki uporablja zrakoplov drugega 
podjetja ali ki zrakoplov priskrbi drugemu podjetju, mora za 
tako operacijo pridobiti predhodno odobritev Uprave. Pogoji 
za odobritev so del zakupne pogodbe. 
(4) Uprava ne odobri pogodbe o zakupu zrakoplova s 
posadko letalskemu prevozniku, ki mu je izdala operativno 
licenco, če niso izpolnjeni varnostni standardi, enakovredni 
tistim, ki se nanašajo na spričevalo letalskega prevoznika Iz 
74. člena tega zakona. 
(5) Zrakoplov, ki ga uporablja letalski prevoznik, ki mu je 
operativno licenco izdala Uprava, mora biti vpisan v Regis- 
ter zrakoplovov ali v register zrakoplovov druge države, 
članice Skupnosti, po izbiri Uprave. 
(6) Če se zakupna pogodba za zrakoplov, registriran v 
Skupnosti, šteje za sprejemljivo na podlagi četrtega 
odstavka tega člena, Uprava ne zahteva vpisa takega 
zrakoplova v Register zrakoplovov, če bi to zahtevalo 
konstrukcijske spremembe. 
(7) V primeru kratkoročnih zakupnih pogodb za zadostitev 
začasnim potrebam letalskega prevoznika ali v drugače 
Izjemnih okoliščinah, lahko Uprava prizna oprostitev zahtev 
iz petega odstavka tega člena. 
(8) Pri uporabi petega odstavka tega člena Uprava ob 
upoštevanju veljavnih predpisov, vključno s predpisi, ki 

zadevajo izdajo spričeval o plovnosti, sprejme v Register 
zrakoplovov tiste zrakoplove, ki so v lasti državljanov drugih 
držav, članic Skupnosti In prenos Iz registra zrakoplovov 
navedenih držav brez diskriminacijske takse In brez 
zavlačevanja. Razen običajne takse za registracijo se za 
prenos zrakoplova ne zaračunava taksa. 

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 
(7) Evidenca zrakoplovov iz 19. člena tega zakona vsebuje 
podatke Iz vpisnega lista glavne knjige Registra zrakoplovov 
in osnovne podatke o lastniku. Za te zrakoplove se ne 
uporabljajo določbe petega in šestega odstavka tega člena. 
Vpis v evidenco izvede Uprava oziroma oseba Iz četrtega 
odstavka 19. člena tega zakona na podlagi popolne vloge 
lastnika, pri čemer se smiselno upoštevajo pogoji, določeni 
v 22. členu tega zakona. 

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 preneseno 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, se vpiše v Dodatek k registru 
zrakoplovov pod pogoji, ki jih predpiše minister, pristojen za promet. 
Pri tem se smiselno upoštevajo določbe o vpisu v Register 
zrakoplovov. 

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, zakupa in bremena 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, 
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2. niso več izpolnjene zahteve iz 13. 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. natančnejšo 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, ki se uporabljajo 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 
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. tizični 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 v skladu 
s svojimi pooblastili 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 predstavnika Uprave. 
(7) Ministrstvo, pristojno za promet, lahko praviloma na predlog 
direktorja Uprave pooblasti strokovno usposobljeno pravno ali 
fizično osebo za izvajanje pregledov in drugih dejanj, v skladu z 
določbami 30. do 41. člena tega zakona. Pooblaščena oseba 
mora poleg splošnih pogojev, določenih po drugih predpisih, 
izpolnjevati tudi posebne pogoje, določene s tem zakonom. 
(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. 
(9) Za zagotovitev varnega letenja Uprava izdaja plovnostno 
tehnične zahteve (PZT), ki so obvezujoče za vse Izvajalce 
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letalskih aktivnosti. Plovnostno tehnične zahteve so vezane 
na določen tip zrakoplova. 
(10) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za 
dovoljenje za letenje, ki se Izdaja kot spričevalo o plovnosti 
za ultralahke in druge letalne naprave in je hkrati tudi potrdilo 
o vpisu v evidenco Iz drugega odstavka 19. člena tega 
zakona. 

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 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, da zrakoplov Izpolnjuje zahteve mednarodnih 
letalskih varnostnih standardov, 
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, da je zrakoplov ploven, mu Uprava dovoli vzlet. Ce 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 Upravo sprejemljivi. 

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 ne Izpolnjuje splošnih pogojev 
za opravljanje dejavnosti In 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. Določba tega odstavka se ne uporablja za 
amatersko Izdelane zrakoplove. 
(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 načrtovanje, izdelavo in opravljanje 
vzdrževanja, sprememb ali popravil zrakoplovov, motorjev, 
propelerjev, delov in opreme zrakoplovov ter o amaterski izdelavi 
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. 
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Po opravljenem certifikacijskem postopku Uprava izda certifikat 
tipa oziroma ustrezno potrdile. 
(2) Za usklajevanje tehničnih zahtev in upravnih postopkov 
na področju varnosti civilnega letalstva, še zlasti v zvezi s 
konstrukcijo, izdelavo In vzdrževanjem zrakoplovov ter z 
osebami In organizacijami, vključenimi v te naloge, se v 
Republiki Sloveniji uporabljajo Skupni letalski predpisi (v 
nadaljevanju: JAR), ki jih najmanj enkrat letno objavi minis- 
ter, pristojen za promet. Prvič jih ob|avl v 60 dneh po 
uveljavitvi tega zakona. 
(3) Usklajene tehnične zahteve in upravni postopki iz 
prejšnjega odstavka, se uporabljajo za vse zrakoplove, ki 
jih upravljajo letalski prevozniki iz 67. člena tega zakona, ne 
glede na to, ali so registrirani v Republiki Sloveniji, v državi 
članici Skupnosti ali v tretji državi. 
(4) Uprava brez nadaljnjih tehničnih zahtev ali ocenjevanja 
potrdi, da so izdelki Iz tega člena konstruirani, izdelani ter 
da se jih upravlja in vzdržuje v skladu s skupnimi tehničnimi 
zahtevami in upravnimi postopki, kadar je druga država, 
članica Skupnosti te izdelke že certiflclrala. Če se Izda 
osnovna potrditev za poseben namen ali namene, potem 
vsaka naslednja potrditev velja za enak namen ali namene. 
(5) Uprava prizna certifikacljo, ki jo je v skladu s predpisi 
Izdala druga država članica Skupnosti pravnim ali fizičnim 
osebam, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, izdelavo in 
vzdrževanjem zrakoplovov, motorjev, propelerjev, delov ali 
opreme zrakoplovov ter uporabo zrakoplova in ki so pod 
sodno in upravno pristojnostjo te druge države. 
(6) Uprava obvesti Evropsko komisijo (v nadaljevanju: 
Komisija) o: 
- ukrepih, ki so bili izvršeni zaradi odpravljanja nepravilnosti 
v primerih, ki zadevajo varnost v letalstvu in se nanašajo na 
zrakoplov, motor, propeler, del ali opremo zrakoplova 
oziroma na pravno ali fizično osebo Iz četrtega In petega 
odstavka tega člena, 
- ukrepih usklajevanja raziskovalnih programov za 
izboljšanje varnosti civilnih zrakoplovov in njihove uporabe, 
• ukrepih zaradi uvajanja novih sprememb ali dopolnitev 
zahtev Iz Dogovorov o razvoju, sprejetju in uresničevanju 
skupnih letalskih predpisov (JAR), ki so bili sklenjeni na 
Cipru, 11. septembra 1990, o vsaki spremembi teh Dogovorov 
In o rezultatih posvetovanj z gospodarskim sektorjem in 
drugimi zainteresiranimi organi. 
(7) Minister, pristojen za promet, predpiše zahteve za certifikacijo 
tipa, postopke za izdajo certifikata tipa oziroma ustreznega potrdila 
in določi postopek za priznanje tujega certifikata tipa v skladu z 
drugim odstavkom tega člena. 

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 veljavnim tehničnim predpisom Republike 
Slovenije. Uprava, pristojna za telekomunikacije, pri ministrstvu, 
pristojnem za promet in zveze, izda dovoljenje za delovanje 

takih naprav v zrakoplovu. Dovol|enJe za vgraditev takih 
naprav v zrakoplov Izda Uprava, če so izpolnjeni predpisani 
pogoji glede opreme iz prejšnjega člena. 

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, ratingi, pooblastila, spričevala 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 usposobljena 
posadka, ki ima veljavne licence in ratlnge, ustrezne nalogam, 
ki Jih izvaja ter izpolnjuje druge predpisane pogoje. 
(2) Uprava vodi predpisane postopke In izdaja licence, 
ratinge, pooblastila, potrdila in spričevala posameznikom 
in organizacijam, vse v skladu z zahtevami tega zakona in 
na njegovi podlagi izdanih predpisov, ki urejajo llcenclranje 
letalskega osebja. 
(3) Listine Iz prejšnjega odstavka se lahko izdajo z omejitvijo. 
(4) Minister, pristojen za promet, predpiše zahteve glede sestava 
posadke, ki mora biti na krovu zrakoplova, glede na 
usposobljenost in izkušenost osebja, razred, tip In vrsto 
zrakoplova, izkušnje prevoznika in vrsto ter način izvedbe 
leta z zrakoplovom. Pri tem upošteva tudi Skupne letalske 
predpise. 

43. člen 
(izdaja licence in ratinga ter priznanje tujih 

dokumentov) 

(1) Nihče ne sme opravljati nalog pilota v civilnem 
zrakoplovu, registriranem v Republiki Sloveniji ali v eni od 
držav članic Združenih letalskih organov (JAA), če nima 
veljavne licence In ratinga, Izdana v skladu z zahtevami tega 
zakona in na njegovi podlagi Izdanih predpisov. Smiselno 
enako velja za letalske Inženirje in navigatorje. 
(2) Nihče ne sme uveljavljati privilegijev, ki Izhajajo Iz listin 
Iz prejšnjega odstavka, ki jih je Izdala druga država članica 
Združenih letalskih organov (JAA), če ne vzdržuje ravni 
znanja in usposobljenosti v skladu z zahtevami, ki jih 
določajo predpisi o llcenclranju letalskega osebja. 
(3) Tuj zrakoplov lahko v Republiki Sloveniji upravljajo oseba, ki 
imaje-tujo licenco, če se te taka licenca v Republiki Sloveniji 
priznajo v skladu z mednarodno pogodbo, ki zavezuje 
Republiko Slovenijo. 
(4) Licenca se izda za določeno obdobje, ki se določi v skladu 
z 49. členom tega zakona. Njeno veljavnost In vpisane ratlnge 
je mogoče podaljšati, ali doseči ponovno veljavnost v 
določenem obdobju po preteku veljavnosti (obnova li- 
cence), če imetnik Izpolni zahteve, določene v podzakonskih 
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aktih, kl urejajo licenciranje letalskega osebja, glede na vrsto 
licence in ratinge. 
(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. Pri tem upošteva 
tudi Skupne letalske predpise. 

44. člen 
(odvzem in preklic licence, ratinga, pooblastila, 

potrdila ali spričevala in uporaba določbe za tuje 
licence) 

(1) Uprava lahko trajno ali za določen čas prepove uporabo 
licence, ratinga, pooblastila, potrdila oziroma spričevala ali 
prekliče veljavnost navedenih listin, če je imetnik: 
1. ogrožal varnost leten|a, 
2. izvajal privilegije iz navedenih listin pod vplivom alkohola, 
narkotikov ali drugih pslhoaktlvnih sredstev; 
3. dokazano kršil predpise civilnega letalstva; 
4. spoznan za neprimernega za opravljanje dolžnosti na krovu 
zrakoplova iz zdravstvenih razlogov; 
5. pokazal nezadostno znanje ali spretnosti za nadaljevanje 
uveljavljanja posameznih privilegijev iz listine iz tega 
odstavka, 
6. s pravnomočno odločbo pristojnega organa spoznan za 
odgovornega za prekršek iz 183. in 184. člena tega zakona. 
(2) Imetnik listine Iz prejšnjega odstavka mora Upravi poročati 
o razmerah, ki zadevajo njegovo sposobnost za izvajanje 
upravičenj Iz listine. 
(3) Uprava lahko začasno razveljavi listino Iz prvega odstavka 
tega člena že pred izdajo poročila o preiskavi letalske nesreče 
ali incidenta, vse do sprejema končne odločitve stalne komisije 
za varnost letenja. 
(4) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za tuje licence, 
priznane v Republiki Sloveniji. 

45. člen 
(pooblastila za preizkus preverjanja sposobnosti) 

Uprava lahko v primerih iz prejšnjega člena in v primeru 
dvoma, da upravičenec iz licence ne Izpolnjuje več pogojev 
za uveljavljanje privilegijev Iz licence, od upravičenca Iz li- 
cence zahteva, da opravi predpisane teoretične in praktične 
preizkuse za preverjanje njegove strokovne sposobnosti, kakor 
tudi druge predpisane preglede za ugotovitev psihofizičnega 
stanja zaradi ugotovitve 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 pslhoaktlvnih 
sredstev ali če je zaužil zdravilo, ki lahko vpliva na njegove 
psihofizične sposobnosti. 
(2) Imetnik licence ne sme uveljavljati privilegijev iz licence, 
če opazi, da se je njegova zdravstvena sposobnost 
zmanjšala In mora ukrepati v skladu z določbami predpisov, 
ki urejajo zdravstvene pogoje letalskega osebja In določajo 
pogoje v skladu z določbami Skupnih letalskih predpisov 
JAR-FCL. 
(3) V določenih primerih iz pre|šn|ega odstavka, v skladu s 
predpisi iz prejšnjega odstavka, Uprava zdravniško 
spričevalo začasno odvzame. 

47. člen 
(pogoji in postopki za izdajo licenc, ratingov, 

pooblastil, spričeval in potrdil ter izpiti) 

(1) Licenca, rating, pooblastilo, potrdilo ali spričevalo se izda 
osebi, ki: 
1. izpolnjuje pogoje glede starosti, 
2. je dokazala potrebno zdravs'tveno sposobnost, 
3. ima predpisano strokovno izobrazbo, je uspešno opravila 
predpisane izpite 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) Izpiti za posamezno vrsto licence, rating ali pooblastila 
so lahko: pisni, ustni in/ali praktični. Opravljajo se pred 
pooblaščenimi izpraševalci, pred komisijo ali drugo 
pooblaščeno osebo, vse v skladu s predpisi iz 49. člena 
tega zakona. 
(4) Pooblaščene izpraševalce, komisijo ali drugo 
pooblaščeno osebo iz prejšnjega odstavka imenuje direktor 
Uprave praviloma z liste strokovnjakov iz 48. člena tega 
zakona. 
(5) Pooblaščeni Izpraševalci morajo imeti praviloma najmanj 
enakovredno licenco, rating oziroma pooblastilo kot 
kandidat, ki opravlja ustni oziroma praktični izpit. 
(6) Pooblaščeni izpraševalci morajo biti usposobljeni in 
izpolnjevati vse predpisane pogoje, da lahko v vsakem 
trenutku praktičnega izpita prevzamejo nadaljnjo Izvedbo 
leta kot vodja zrakoplova oziroma kot kontrolor letenja. 

48. člen 
(lista letalskih strokovnjakov) 

(1) Lista letalskih strokovnjakov je dokument, v katerem so za 
določen čas imenovani letalski strokovnjaki za posamezna 
področja letalstva. 
(2) Listo letalskih strokovnjakov iz prejšnjega odstavka z odločbo 
določi minister, pristojen za promet, praviloma na predlog 
direktorja Uprave. 
(3) Letalski strokovnjaki z liste, se lahko imenujejo zlasti za: 
pooblaščene Izpraševalce, predsednike in člane komisij za 
preverjanje strokovne usposobljenosti kandidatov za pridobivanje 
licenc, ratingov in pooblastil, preiskovanje letalskih nesreč, 
vodenje posameznih usposabljanj letalskega in drugega 
strokovnega osebja. 

49. člen 
(podzakonski predpisi) 

(1) Minister, pristojen za promet, izda predpise v zvezi z letalskim 
in drugim strokovnim osebjem, v katerih določi: 
1. katero osebje šteje v letalsko, 
2. pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi dobiti licenco, 
rating oziroma pooblastilo letalskega osebja ali želi podaljšati 
njegovo veljavnost, 
3. čas veljavnosti posamezne licence, ratinga oziroma pooblastila 
ter privilegije In druga upravičenja, ki izhajajo iz navedene 
listine, 
4. katero osebje šteje v drugo strokovno osebje iz drugega 
odstavka 47. člena tega zakona, 
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. 
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(2) Pogoji Iz 2. In 5. točke prejšnjega odstavka za|emajo 
zlasti: 
1. predpisano minimalno starost, 
2. zdravstveno sposobnost, 
3. izkušn|e in upoštevanje drugih ustreznih Izkušenj, 
4. zahteve glede teoretičnih in praktičnih znanj, 
5. zahteve glede doseženega nivoja znan| In 
usposobljenosti, 
6. zahteve glede ratingov in pooblastil, 
7. pogoje v zvezi z izdajo in podaljšanjem veljavnosti izdanih 
listin, 
8. zahteve za opravljanje izpitov. 
(3) Predpisi Iz prvega odstavka tega člena se izdajo na 
podlagi Skupnih letalskih predpisov oziroma aktov 
mednarodnih letalskih organizacij, ki urejajo vprašanja v 
zvezi s prvim odstavkom tega člena. 

50. člen 
(zdravstvene zahteve) 

(1) V sklopu Uprave deluje eden ali več zdravnikov 
strokovnjakov s področja letalske medicine. TI zdravniki so 
lahko zaposleni v Upravi ali pa so pooblaščeni, da Izvajajo 
pooblastila In naloge v imenu Uprave. Organizirajo se v 
okviru oddelka za letalsko medicino (AMS). 
(2) Zagotovljena mora biti zaupnost medicinskih podatkov. 
Uprava mora zagotoviti, da so ustni ali pisni podatki In tudi 
elektronsko shranjene informacije, ki se nanašajo na podatke 
nosilcev licenc na voljo oddelkom za letalsko medicino držav 
In pooblaščenim zdravnikom za zagotovitev končne 
odločitve. Prosilci in njihovi Izbrani zdravniki imajo dostop 
do te dokumentacije le v skladu s predpisi. 
(3) Uprava določi število in pooblasti letalske medicinske 
centre (AMC) glede na potrebe države za obdob|e do treh 
let. Letalski medicinski center je Imenovan v okviru države 
In: 
1. deluje v povezavi z ustrezno bolnišnico ali ustreznim 
medicinskim inštitutom, 
2. ukvarja se z problematiko letalske medicine in sorodnih 
aktivnosti, 
3. vodi ga pooblaščeni zdravnik (AME - authorised medlcal 
examlner), ki je odgovoren za koordinacijo med potrebnimi 
strokovnjaki, podpisuje poročila o zdravniškem pregledu 
In izda ustrezno zdravniško spričevalo. AME In tudi njegovi 
sodelavci morajo imeti opravljen nadaljevalni tečaj Iz letalske 
medicine (po predpisih JAR) In mora Imeti večletne Izkušnje 
s področja letalske medicine, 
4. razpolagati mora z ustreznimi medlcinsko-tehničnimi 
pripomočki, ki omogočajo zahtevane letalsko medicinske 
preglede. 
(4) Uprava imenuje zdravnike - pooblaščeni zdravniki (AME) 
v okviru Republike Slovenije. Uprava določa število In mesto 
pooblaščenih zdravnikov glede na geografsko porazdelitev 
pilotov. 
(5) Zdravniki morajo imeti ustrezno licenco za delo v 
praktični medicini. 
(6) Zdravnik, ki nI državljan države članice JAA in želi postati 
AME za potrebe države članice JAA, lahko zaprosi za 
Imenovanje, vendar Izdaja ustrezno spričevalo na podlagi 
njegovega poročila le Uprava. 
(7) Pooblaščenemu zdravniku mora biti omogočen dostop 
do vse medicinske dokumentacije o preteklih pregledih, ki 
jo hrani oddelek za letalsko medicino. 
(8) Pooblaščeni zdravniki morajo imeti ustrezno licenco za 
opravljanje dela v praktični medicini. Poleg tega morajo 
opraviti predpisano Izobraževanje iz letalske medicine. 
Pridobiti morajo praktična znanja In Imeti izkušnje v 
okoliščinah, v katerih se odvija delo nosilcev licenc. 
(9) Osnovni tečaj iz letalske medicine zajema najmanj 60 ur 
teoretičnega in praktičnega usposabljanja po določenem 

programu. Osnovni tečaj iz letalske medicine je pogoj za 
Izdajo spričeval 2. razreda. Kandidat prejme po končanem 
tečaju In uspešno opravljenem zaključnem Izpitu spričevalo 
o opravljenem usposabljanju. Nosilec spričevala o 
opravljenem usposabljanju osnovnega tečaja iz letalske 
medicine nima pravice izdajati zdravniških spričeval, če ga 
za to nI pooblastil oddelek za letalsko medicino Iz prvega 
odstavka tega člena. 
(10) Zdravniki, ki Izdajajo zdravniška spričevala 1. razreda, 
morajo opraviti nadaljevalni tečaj Iz letalske medicine po 
programu JAR. Tečaj zajema najmanj 120 ur trajajoče 
teoretično In praktično usposabljanje. Poleg tega morajo 
biti seznanjeni z delom v drugih letalsko medicinskih centrih, 
klinikah, letalsko medicinskimi raziskavami, delom v kontroli 
letenja, simulatorjih letenja, na letališču In v letalski industriji. 
Usposabljanje je lahko razdeljeno na posamezne dele in 
mora biti opravljeno v treh letih. Pogoj za opravljanje 
nadaljevalnega tečaja Iz letalske medicine je uspešno 
zaključen osnovni tečaj iz letalske medicine.Tečaj se zaključi 
z opravljenim izpitom. Uspešni kandidati dobijo ustrezna 
spričevala o opravljenem usposabljanju. Nosilec spričevala 
o uspešno opravljenem usposabljanju nadaljevalnega tečaja 
Iz letalske medicine nima pravice izdajati zdravniških 
spričeval 1. In 2. razreda, če ga za to ni pooblastil oddelek za 
letalsko medicino iz prvega odstavka tega člena. 
(11) V času, ko je pooblaščen, mora zdravnik opraviti 20 
urno nadaljevano usposabljanje iz letalske medicine. 
Najmanj 6 (šest) ur usposabljanja mora biti Izvedeno v 
organizaciji oddelka za letalsko medicino. V to usposabljanje 
se šteje tudi udeležba na ustreznih znanstvenih srečanjih, 
kongresih ter tudi samo letenje (fllght deck experlence). 
(12) Zdravnik je pooblaščen za dobo, ki ni daljša od treh let. 
Uprava lahko pooblasti zdravnika za izdajanje spričeval 2. 
razreda ali pa 1. In 2. razreda. Da pooblaščeni zdravnik lahko 
vzdržuje veljavnost pooblastila, mora opraviti letno najmanj 
10 pregledov. Ko pooblaščeni zdravnik dopolni 70 let, mu 
preneha veljavnost pooblastila. 
(13) Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za zdravstvo, izda natančnejše predpise v zvezi z 
zdravstvenimi zahtevami Iz tega člena v skladu s Skupnimi 
letalskimi predpisi. 

51. člen 
(razveljavitev listin, omejitve in prepovedi ter 

prenehanje veljavnosti listin) 

(1) Uprava razveljavi listine Iz drugega odstavka 42. člena 
tega zakona, če ugotovi, da oseba ne izpolnjuje pogojev, na 
podlagi katerih je bila listina izdana. Enako ravna Uprava tudi v 
primeru, ko ugotovi, da oseba ni izpolnjevala vseh pogojev ob 
izdaji listine in tako stanje še vedno traja. Razveljavljeno listino 
mora imetnik vrniti Upravi. 
(2) Opravljanje del, ki jih dovoljuje listina, 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 
razveljavitvijo veljavne listine 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) Licence, ratlnge, pooblastila, potrdila ali spričevala izdaja 
Uprava na zahtevo. 
(2) Uprava vodi Register letalskega osebja. Register letalskega 
osebja ni javna knjiga. 
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se za pilote 
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ultralahkih in drugih letalnih naprav, ki niso uvrščeni med pilote, 
za katere se zahteva licenca po standardih ICAO, vodi 
evidenca. Evidenca ni javna knjiga. 
(4) Evidenco iz prejšnjega odstavka lahko vodi oseba, ki izpolnjuje 
predpisane strokovne in tehnične pogoje, glede na vrsto izdanih 
licenc in pooblastil za osebje iz prejšnjega odstavka in |o 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 In jih pooblasti Uprava. 
(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, 
ratinga, potrdila, spričevala 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) Uprava brez neupravičene zamude ali dodatnih 
preizkusov prizna vsako licenco, ki jo izda druga država, 
članica Združenih letalskih organov (JAA) ali Skupnosti, 
skupaj s privilegiji In potrdili, ki se nanašajo nanjo, če 
predpogoji za izdajo licence odgovarjajo predpisom o 
licenclranju letalskega osebja iz 49. In petega odstavka 43. 
člena tega zakona. 
(2) Priznavanje licenc pomeni, da Uprava kakor koli prizna 
licenco ali potrdi veljavnost licence, ki jo je izdala druga 
država, članica Skupnosti, skupaj s privilegiji In potrdili, ki 
se nanjo nanašajo. Priznavanje, ki se lahko uveljavlja, če 
Uprava sama izda licenco, ne sme vel|ati daljše časovno 
obdobje, kot velja izvirna licenca. 
(3) Priznanje pomeni dovoljenje za uporabo licence, ki jo 
Izda Uprava ali država članica Skupnosti za uporabo na 
zrakoplovu, ki je registriran v drugI državi, v skladu s 
privilegiji, ki se nanjo nanašajo. 
(4) Validacija, ki jo Izda Uprava, je Izjava o veljavnosti in 
pomeni uradno izjavo države, da se lahko licenca, ki jo je 
izdala druga država, uporablja kot licenca, ki jo je izdala 
sama. 
(5) Uprava lahko prizna licence oziroma dovoljen|a, ratlnge, 
pooblastila, potrdila In spričevala, Izdana v državah članicah 
Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), ki niso 
članice Združenih letalskih organov (JAA), za uporabo na 
zrakoplovih, ki so registrirani v Republiki Sloveniji, v skladu 
z mednarodno pogodbo, ki zavezuje Republiko Slovenijo 
oziroma v skladu z veljavnim sporazumom, ki ureja to 
področje in če je po predpisanem postopku ugotovljeno, 
da obstaja med državama enakovreden nivo varnosti in so 
navedene in določene razlike v licenclranju ter točno 
navedeni pogoji za priznanje. Če se takšna licenca In z njo 
povezani ratingi, pooblastila, potrdila ali spričevala priznajo, 
mora biti navedeno, na osnovi katere licence je bila dana 
validacija. 

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

(1) Strokovno usposabljanje letalskega osebja opravljajo letalske 
šole. 
(2) Spričevalo letalski šoli za opravljanje strokovnega 
usposabljanja izda Uprava na podlagi pisnega zahtevka 
predlagatelja potem, ko posebna komisija, ki jo imenuje direktor 
Uprave, po opravljenem pregledu ugotovi, da so izpolnjeni 
predpisani pogoji glede organizacije, opreme in strokovnega kadra. 
(3) Letalske šole za usposabljanje letalskega osebja se delijo 
na letalske šole, ki usposabljajo pilote, In druge šole. 
(4) Letalske šole za usposabljanje pilotov se delijo na 
organizacije za usposabljanje za: 
1. pridobitev licence zasebnega/športnega pilota, s 
pripadajočimi ratingi In pooblastili (RF); 
2. pridobitev licence poklicnega in prometnega pilota, s 
pripadajočimi ratingi In pooblastili (FTO), 
3. pridobitev ratinga na tipu zrakoplova (TRTO) ter 
4. organizacije za teoretično usposabljanje za FTO iz 2. točke 
tega odstavka. 
(5) Druge šole Iz tretjega odstavka tega člena so šole, ki 
usposabljajo letalsko osebje, za katerega se zahteva licenca 
v skladu z zahtevami Skupnih letalskih predpisov (JAR) iz 
priloge št. 3 tega zakona oziroma licenca po Prilogi št. 1 k 
Člkaškl konvenciji. 
(6) Pogoji iz drugega odstavka se določijo v predpisih o 
licenclranju letalskega osebja v skladu s Skupnimi letalskimi 
predpisi ter zahtevami Iz Priloge št. 1 k Člkaškl konvenciji. 
(7) Minister, pristojen za promet, predpiše pogoje iz prejšnjega 
odstavka ter način in vsebino pregleda pred izdajo ustreznega 
spričevala iz drugega odstavka tega člena. 

55. člen 
(pogoji za pridobitev spričevala za usposabljanje in 

vsebina spričevala) 

(1) Spričevalo letalski šoli za opravljanje strokovnega 
usposabljanja izda Uprava na podlagi pisnega zahtevka 
predlagatelja potem, ko usposobljena strokovna komisija, 
ki jo imenuje direktor Uprave, ugotovi, da so izpoln|eni vsi 
pogoji glede: 
1. sedeža organizacije, 
2. lastništva organizacije, 
3. zmožnosti uvajanja in vzdrževanja predpisanih 
mednarodno uveljavljenih standardov na področju letalstva, 
4. potrjenih programov usposabljanja, 
5. finančnih zmožnosti, 
6. vodstvenega kadra in ostalega strokovnega osebja, 
7. potrebnih zapisov glede usposabljanja, 
8. letal, ki se bodo uporabl|ala v postopku usposabljanja, 
9. letališč, kjer se bodo Izvajala usposabljanja, 
10. infrastrukturnih zmogljivosti, 
11. prostorov za Izvajanje teoretičnega usposabljanja, 
12. ostalih zahtev pred nastopom usposabljanja, 
13. priročnikov usposabljanja In priročnikov z navodili o 
usposabljanju, 
14. drugih zahtev, ki jih zahteva komisija iz četrtega odstavka 
tega člena v smislu zagotavljanja varnosti v zračnem prometu 
ali ker to zahteva razvoj. 
(2) Pogoji Iz prejšnjega odstavka se določijo v predpisih iz 
šestega odstavka 54. člena tega zakona. 
(3) V spričevalu za strokovno usposabljanje iz prejšnjega 
odstavka se navede: 
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1. vrste usposabljanj, • 
2) pogoje, ki jih izpolnjuje letalska šola, 
3. datum izdaje in čas veljavnosti dovoljenja, ki je praviloma 
dvanajst mesecev. 
(4) V spričevalu se lahko navede tudi druge pogoje in omejitve. 
Veljavnost spričevala se podaljša po preveritvi izpolnjevanja 
pogojev iz prvega odstavka tega člena. 
(5) Pred izdajo spričevala 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 spričevala za usposabljanje) 

Uprava lahko z odločbo razveljavi spričevalo letalske šole za 
opravljanje strokovnega usposabljanja, če šola ne Izpolnjuje 
več v 55. členu določenih pogojev. Uprava izdano spričevalo 
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 eden izmed članov pilotske 
posadke vodja zrakoplova. 
(2) Vodja zrakoplova je odgovoren za zrakoplov, potnike in ostalo 
posadko na celotnem letu. 
(3) Vodja zrakoplova ima najvišja pooblastila na krovu. Njegova 
pooblastila v zvezi s potniki zadevajo zlasti 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 oceni, da 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 komercialnem 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. 
(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 za zagotovitev varnosti letenja 
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 posadka, 
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 policiji 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 lahko ogrozi varnost letenja ali oseb 
ali predmetov v njem 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 policistu ali ustreznim tujim organom zunaj 
Republike Slovenije, če zakon ne določa drugače. 
(3) Potniki ne smejo: 
1. s svojim ravnanjem kakorkoli ogrožati varnosti zrakoplova 
ali oseb na krovu zrakoplova, • 
2. namenoma ali Iz hude malomarnosti povzročiti ali dovoliti, 
da zrakoplov ogrozi osebe ali premoženje, 
3. priti na krov ali biti na krovu zrakoplova pod vplivom 
alkohola, 
4. kaditi v času prepovedi kajenja, kot ga določi prevoznik. 
Prevoznik opozori potnike na prepoved kajenja z oznakami 
na krovu. Samo objava glede prepovedi kajenja ne zadostuje. 
(4) 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 uporabnik 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. 
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(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, v skladu s Skupnimi letalskimi predpisi. 

64. člen 
(knjižica letenja) 

Vsak pilot mora voditi zapise o času letenja v skladu s predpisi, 
ki jih izda minister, pristojen za promet. i 

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) Licenco ali pooblastilo, ki se izda po tem členu, Uprava lahko 
uporabi kot podlago za izdajo in podaljšanje veljavnosti licence ali 
pooblastila, ki se izda po določbah 42. do 64. člena tega zakona. 
(5) Licence in pooblastila, izdana osebju iz tretjega odstavka tega 
člena, se do izdaje posebnih predpisov iz tega člena, uporabljajo 
tudi kot vojaške licence. 
(6) V predpisih iz tretjega odstavka, ki jih izda minister, pristojen 
za obrambo, v soglasju z ministrom, pristojnim za promet, morajo 
biti upoštevane zahteve glede varnosti civilnega zračnega 
prometa in obrambni interesi države. 
(7) 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. 
(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. ZRAČNI PREVOZ IN DRUGE 
LETALSKE AKTIVNOSTI 

66. člen 
(licence, spričevala in dovoljenja) 

(1) Dejavnost zračnega prevoza 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. 
(3) Nekomercialne aktivnosti v letalstvu sme izvajati pravna 
ali fizična oseba, ki Izpolnjuje predpisane pogoje glede 
plovnosti zrakoplova in ima ustrezno licenco letalskega 

osebja oziroma ima ustrezno licencirano letalsko osebje za 
opravljanje takih aktivnosti, vse v skladu z določbami tega 
zakona In na njegovi podlagi izdanih predpisov, ki jih izda 
minister, pristojen za promet. 

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 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, vse v skladu s pogoji In omejitvami 
določb tega poglavja. 
(3) Določbe tega zakona o operativni licenci se nanašajo na 
zahteve za izdajo In podaljšanje veljavnosti operativnih 
licenc, ki jih Uprava postavlja letalskim prevoznikom, 
ustanovljenim v Republiki Sloveniji. 
(4) Določbe 67. do 73. člena tega zakona se ne uporabljajo 
za zračni prevoz potnikov, pošte In/ali tovora, opravljene z 
zrakoplovi brez motornega pogona in/ali ultralahkimi 
motornimi zrakoplovi, niti za lokalne prevoze, ki ne 
vključujejo prevoza med različnimi letališči (panoramski leti). 
(5) Prevozi iz prejšnjega odstavka se opravljajo po določbah 
predpisov, ki urejajo opravljanje letov z ultralahkimi letalnimi 
napravami in panoramskih letov in zanje veljajo predpisi, ki 
urejajo spričevalo letalskega prevoznika (AOC). 
(6) Izdaja in veljavnost operativne licence sta vedno odvisni 
od veljavnega spričevala letalskega prevoznika (AOC), ki 
opredeljuje aktivnosti, zajete v operativni licenci. 
(7) Lastništvo zrakoplova ni pogoj za izdajo ali podaljšanje 
veljavnosti operativne licence, vendar mora Uprava od 
letalskih prevoznikov, ki Jim izda licenco, zahtevati, da 
razpolagajo z enim ali več zrakoplovi, kot lastniki ali kot 
zakupniki na podlagi kakršnekoli zakupne pogodbe. 
(8) Imetnik operativne licence mora takoj pisno obvestiti Upravo 
o vseh spremembah, ki vplivajo na dejstva in okoliščine, ki so bile 
podlaga za izdajo operativne licence. 
(9) Minister, pristojen za promet, lahko izda natančnejše 
predpise za izvedbo določb 67. do 73. člena tega zakona. 

68. člen (-) 
(omejitve za izdajo operativne licence) 

(1) Brez vpliva na peti odstavek 70. člena Uprava ne izda ali 
podaljša veljavnosti operativnih licenc, če niso Izpolnjene 
zahteve tega zakona. 
(2) Podjetje, ki Izpolnjuje zahteve tega zakona, je upravičeno 
prejeti operativno licenco. Ta licenca ne zagotavlja sama po 
sebi nobene pravice do dostopa na določene letalske proge 
ali trge. 
(3) Brez vpliva na četrti in peti odstavek 67. člena tega zakona 
se nobenemu podjetju, ki je ustanovljeno v Republiki 
Sloveniji, ne dovoli opravljati zračnega prevoza potnikov, 
pošte in/all tovora za plačilo in/ali najem na območju 
Republike Slovenije, če podjetju nI bila Izdana ustrezna 
operativna licenca. 

69. člen (-) 
(primeri, ko se operativna licenca ne izda in večinsko 

lastništvo) 

(1) Uprava ne izda operativne licence podjetju, če: 
a) njegov glavni poslovni sedež, če obstaja, in njegov 
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registrirani sedež nista v Republiki Sloveniji ali v Skupnosti; 
In 
b) njegova glavna dejavnost nI zračni prevoz bodisi 
samostojno ali v kombinaciji z vsako drugo komercialno 
operacijo zrakoplova, ali popravilo In vzdrževanje 
zrakoplova. 
(2) Brez vpliva na sporazume In konvencije, katerih 
pogodbenica je Republika Slovenija, je in ostaja podjetje v 
neposredni lasti ali večinski lasti Republike Slovenije In/ali 
njenih državljanov. Podjetje mora biti ob vsakem času pod 
de|anskim nadzorom navedenih oseb. 
(3) Vsako podjetje, ki je neposredno ali posredno udeleženo 
v kontrolnem deležu letalskega prevoznika mora izpolnjevati 
zahteve prejšnjega odstavka. 
(4) Letalski prevoznik mora biti vedno sposoben dokazati, 
da Izpolnjuje zahteve tega člena, če to zahteva Uprava. 

70. člen (-) 
(predložitev informacij in pooblastila Uprave) 

(1) Letalski prevoznik, prosilec, ki se mu prvič Izda 
operativna licenca, mora biti sposoben dokazati, kar Je za 
Upravo tudi sprejemljivo: 
a) da lahko vedno izpolni svoje dejanske in potencialne 
obveznosti, nastale v okviru realnih predvidevanj, za 
obdobje 24 mesecev od začetka opravljanja dejavnosti; In 
b) da lahko pokriva svoje fiksne In obratovalne stroške, ki 
nastanejo pri poslovanju, v skladu s svojim poslovnim 
načrtom In so ugotovljeni na podlagi realnih predvidevanj, 
v obdobju treh mesecev od začetka poslovanja, pri čemer 
ne upošteva dohodka iz poslovanja. 
(2) Za namen prejšnjega odstavka vsak prosilec predloži 
poslovni načrt vsaj za prvi dve leti poslovanja. V poslovnem 
načrtu naj bodo podrobno opisane tudi finančne povezave, 
ki jih ima prosilec z vsemi drugimi komercialnimi aktivnostmi 
In v katerih sodeluje bodisi neposredno ali prek medsebojno 
povezanih podjetij. Prosilec priskrbi tudi vse pomembne 
Informacije, še posebej podatke, ki so navedeni v prvem 
odstavku 73. člena tega zakona. 
(3) Letalski prevoznik vnaprej uradno obvesti organ, ki mu 
Izda licenco, o načrtih za: zračne prevoze na novi redni 
progi ali posebne prevoze na celino ali svetovno območje, 
ki ju dotlej še nI oskrboval, spremembe vrste ali števila 
uporabljenih zrakoplovov ali znatno spremembo v obsegu 
svojih aktivnosti. Prav tako vnaprej obvesti o vseh 
nameravanih pripojitvah ali prevzemih ter v 14 dneh obvesti 
Upravo o spremembi lastništva vsakega posameznega 
deleža, ki presega 10 odstotkov ali več celotpega premoženja 
letalskega prevoznika ali n|egovega matičnega podjetja ali 
dejanske delniške družbe. Predložitev dvanajstmesečnega 
poslovnega načrta dva meseca pred obdobjem, na katerega 
se nanaša, pomeni pravočasno predhodno obvestilo po 
tem odstavku za spremembe tekočih dejavnosti in/ali 
okoliščin, ki jih zajema ta poslovni načrt. 
(4) Če Uprava meni, da spremembe, o katerih ga letalski 
prevoznik uradno obvesti v skladu s prejšnjim odstavkom, 
pomembno vplivajo na njegovo finančno stanje, zahteva 
od letalskega prevoznika, da mu predloži revidirani poslovni 
načrt z zadevnimi spremembami za obdobje najmanj 12 
mesecev od datuma njegove Izvedbe, kot tudi vse 
pomembne informacije, vključno s podatki, ki so navedeni 
v drugem odstavku 73. člena tega zakona, da presodi, ali 
lahko letalski prevoznik izpolnjuje svoje obstoječe in 
morebitne obveznosti v tem dvanajst mesečnem obdobju. 
Uprava sprejme odločitev o revidiranem poslovnem načrtu 
najkasneje tri mesece po tem, ko so ji predložene vse 
potrebne Informacije. 
(5) Uprava lahko vselej, vsekakor pa vedno, kadar so prisotni 
Jasni znaki, da ima letalski prevoznik, ki mu je Izdala licenco, 

finančne težave, oceni finančno poslovanje in lahko 
odvzame ali prekliče licenco, če nI več prepričana, da lahko 
letalski prevoznik izpolni svoje dejanske in morebitne 
obveznosti v obdobju 12 mesecev. Uprava lahko do finančne 
sanacije letalskega prevoznika izda tudi začasno licenco, 
vendar pod pogojem, da varnost nI ogrožena. 
(6) Letalski prevoznik predloži Upravi revidirane zaključne 
račune vsako leto za predhodno poslovno leto brez 
neupravičene zamude. Na zahtevo organa, ki izda licenco, 
mora letalski prevoznik vselej priskrbeti podatke, ki so 
pomembni na namene prejšnjega odstavka, in še posebej 
podatke, ki so navedeni v tretjem odstavku 73. člena tega 
zakona. 
(7) Prvi, drugi, tretji, četrti in šesti odstavek tega člena ne 
veljajo za letalske prevoznike, ki opravljajo izključno prevoze 
z zrakoplovi z manj kot 10 tonami maksimalne vzletne teže 
(MTOW) in /ali z manj kot 20 sedeži. Taki letalski prevozniki 
morajo biti vedno sposobni izkazati najmanj 80.000 ecujev 
neto kapitala v tolarski protivrednosti oziroma priskrbeti 
podatke, pomembne za namene petega odstavka tega člena, 
če to zahteva Uprava. Uprava pa lahko vseeno uporablja 
določbe prvega, drugega, tretjega, četrtega in šestega 
odstavka tega člena za letalske prevoznike, ki jim izda licenco 
in opravljajo prevoze na rednih progah oziroma katerih 
celotni promet presega 3 (tri) millone ekujev v tolarski 
protivrednosti letno. 

71. člen (-) 
(dokazi in veljavnost operativne licence) 

(1) Uprava pred izdajo operativne licence zahteva dokaz o 
dobrem imenu oseb, ki bodo stalno In dejansko vodile 
poslovanje podjetja, ali dokaz, da niso v stečaju, ali odvzame 
ali prekliče licenco v primeru resnega nestrokovnega 
ravnanja ali kaznivega dejanja. V takem primeru Uprava 
sprejme kot zadostni dokaz za tuje državljane predložitev 
dokumentov, ki jih Izdajo pristojni organi take države in 
izkazujejo, da so te zahteve izpolnjene. 
(2) Kadar pristojni organi države, iz katere prihaja tu| 
državljan, ne Izdajo dokumentov, navedenih v prejšnjem 
odstavku, take dokumente nadomesti Izjava pod prisego - 
ali, v državah, k|er izjava pod prisego ni predvidena, slovesna 
izjava - ki jo da zadevna oseba pred pristojnim sodnim ali 
upravnim organom ali, če je to primerno, pred notarjem ali 
usposobljenim strokovnim organom države, Iz katere oseba 
prihaja. Tak organ ali notar izda potrdilo, s katerim potrjuje 
verodostojnost izjave pod prisego oziroma slovesne izjave. 
(3) Uprava lahko zahteva, da se dokumenti In potrdila, ki so 
navedeni v prvem in drugem odstavku tega člena, predložijo 
najkasneje tri mesece po datumu njihove Izdaje. 
(4) Operativna licenca velja, dokler letalski prevoznik 
izpolnjuje obveznosti tega zakona. Ne glede na navedeno 
se nova operativna licenca lahko revidira po odločitvi Uprave 
eno leto po izdaji In nato vsakih pet let. 
(5) Če je letalski prevoznik prenehal opravljati prevoze za 
šest mesecev ali jih ni začel opravljati šest mesecev po izdaji 
operativne licence, Uprava odloči, ali je treba operativno 
licenco ponovno predložiti v odobritev. 
(6) Uprava odloči, ali morajo letalski prevozniki ponovno 
predložiti v odobritev operativno licenco, ki jim jo je Izdala, 
če se spremeni en element ali več elementov, ki vplivajo na 
pravni položaj podjetja In še posebej v primeru pripojitev ali 
prevzemov. Zadevni letalski prevoznik(-i) lahko 
nadaljuje(-jo) z opravljanjem svojih prevozov, razen če 
Uprava odloči, da je ogrožena varnost In navede razloge za 
tako odločitev. 
(7) Uprava ne dovoli, da bi letalski prevoznik, proti kateremu 
je uveden stečaj zaradi nesolventnosti ali podoben 
postopek, obdržal svojo operativno licenco, če Je pristojni 
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organ prepričan, da ni realnega Izgleda za zadovoljivo 
finančno sanacijo v razumnem roku. 

72. člen (-) 
(objava postopkov in odločitev o vlogi) 

(1) Postopke za Izdajo operativnih licenc Uprava javno objavi 
in o tem obvesti Komisijo. 
(2) Uprava sprejme odločitev o vlogi takoj, ko je mogoče, 
najkasneje pa v treh mesecih po predložitvi vseh potrebnih 
podatkov in ob upoštevanju vseh razpoložljivih dokazil. 
Odločitev sporoči vložniku zahteve za izda|o licence. V 
zavrnitvi navede razloge. 
(3) Uprava se posvetuje s Komisijo pred sprejetjem 
predpisov za izvajanje tretjega do osmega odstavka 23. člena 
In 67. do 73. člena tega zakona. Po sprejetju vsakega takega 
ukrepa obvesti Komisijo. 
(4) Uprava in Komisija sodelujeta pri izvajanju določb tega 
zakona iz prejšnjega odstavka. 
(5) Zaupne informacije, pridobljene pri uporabi določb 
prejšnjega odstavka, so poslovna tajnost. 

73. člen (-) 
(informacije o finančni sposobnosti letalskih 

prevoznikov) 

(1) V zvezi s 70. členom tega zakona so informacije glede 
finančne sposobnosti, ki jih je treba priskrbeti ob prvi vlogi, 
naslednje: 
1. Zadnji Interni povzetek finančnega poročila in revidirani 
zaključni računi za predhodno poslovno leto, če so na voljo. 
2. Projekcija bilance stanja in izkaza uspeha za naslednji 
dve leti. 
3. Podlaga za podatke o načrtovanih Izdatkih in dohodkih 
za postavke, kot so gorivo, cene vozovnic in tarife, plače, 
vzdrževanje, amortizacija, nihanja menjalniških tečajev, 
letališke takse, zavarovanje Itd. Prognoze za razmerje med 
prometom/prihodkom. 
4. Podrobnosti o zagonskih stroških, nastalih v obdobju od 
predložitve vloge do začetka poslovanja, In pojasnilo o 
predlogih, kako naj se ti stroški financirajo. 
5. Podrobnosti o obstoječih In načrtovanih virih financiranja. 
6. Podrobnosti o delničarjih, vključno z državljanstvom in 
vrsto deležev, ki jih delničarji Imeli In Statutom združenja. 
Če gre za del kapitalsko povezanih podjetij (združeno 
podjetje), podatki o razmerju med njimi. 
7. Projekcija izkazov denarnega toka (gotovinskih prilivov 
in odlivov) In načrtov likvidnosti za prvi dve leti poslovanja. 
8. Podrobnosti o financiranju nakupa/zakupa zrakoplovov, 
vključno s pogodbenimi roki in pogoji v primeru zakupa. 
(2) V zvezi s 70. členom tega zakona so informacije glede 
finančne sposobnosti, ki jih je treba priskrbeti za presojo 
stalne finančne sposobnosti obstoječih imetnikov licenc, 
ki načrtujejo spremembo v svojih strukturah ali dejavnostih 
s pomembnim vplivom na finančno stanje, naslednje: 
1. Po potrebi zadnja interna bilanca stanja in revjdirani 
zaključni računi za predhodno poslovno leto. 
2. Natančni podatki o vseh predlaganih spremembah, npr. 
spremembi vrste storitve, predlaganem prevzemu ali 
pripojitvi, spremembah v delniškem kapitalu (glavnici), 
spremembah delničarjev itd. 
3. Projekcija bilance stan|a in izkaza uspeha za tekoče 
poslovno leto, vključno z vsemi predlaganimi spremembami 
v strukturi ali dejavnostih v izraziti povezavi s financami. 
4. Podatki o preteklih izdatkih In dohodkih in projekcija 
podatkov o izdatkih in dohodkih za postavke, kot so gorivo, 
cene vozovnic In tarife, plače, vzdrževanje, amortizacija, 
nihanja menjalniških tečajev, letališke takse, zavarovanje 
itd. Prognoze za razmerje med prometom/prihodkom. 

5. Izkazi denarnega toka in načrti likvidnosti za prihodnje 
leto, vključno z vsemi predlaganimi spremembami v 
strukturi ali dejavnostih v izraziti povezavi s financami. 
6. Podrobnosti o financiranju nakupa/zakupa zrakoplovov, 
vključno s pogodbenimi roki In pogoji v primeru zakupa. 
(3) V zvezi s 70. členom tega zakona so Informacije glede 
finančne sposobnosti, ki jih je treba priskrbeti za presojo 
stalne finančne sposobnosti obstoječih Imetnikov licence: 
1. Revidirani zaključni računi najpozneje šest mesecev po 
koncu obdobja, na katerega se nanašajo, in po potrebi 
zadnja interna bilanca stanja. 
2. Projekcija bilance stanja In izkaza uspeha za prihodnje 
leto. 
3. Podatki o preteklih izdatkih in dohodkih in projekcija 
podatkov o Izdatkih in dohodkih za postavke kot so gorivo, 
cene vozovnic In tarife, plače, vzdrževanje, amortizacija, 
nihanja menjalniških tečajev, letališke takse, zavarovanje 
Itd. Prognoze za razmerje med prometom/prihodkom. 
4. Izkazi denarnega toka In načrti likvidnosti za prihodnje 
leto. 

74. člen (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, ki je v večinski lasti in 
pod dejanskim nadzorom slovenskih državljanov ali lokalne 
skupnosti ali Republike Slovenije. 
(4) Uprava lahko izda spričevalo letalskega prevoznika pod 
naslednjimi pogoji: 
1. prevoznik Ima lahko samo eno spričevalo letalskega 
prevoznika, 
2. sedež prevoznika mora biti v Republiki Sloveniji, 
3. spričevalo letalskega prevoznika velja za zrakoplove, 
registrirane v Republiki Sloveniji, 
4. prevoznik mora Upravi predložiti dokaze, da je sposoben 
operativno in varno voditi predlagano dejavnost. 
(5) 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. 
(6) 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. 
(7) Spričevalo letalskega prevoznika, ki ga je izdal pristojni organ 
tuje države, se prizna v skladu z mednarodno pogodbo, ki zavezuje 
Republiko Slovenijo. 
(8) Šteje se, da je pogoj glede zahtevanih finančnih sredstev, 
kot Izhaja iz drugega odstavka tega člena, izpolnjen, če 
prosilec v zadostni meri izkaže, da bo lahko Izpolnjeval 
obveznosti za pokrivanje postavk, kot so gorivo, tarife, plače, 
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vzdrževanje, amortizacija, letališke In preletne takse ter 
stroški obveznih zavarovanj, vse v skladu s predvideno 
letalsko dejavnostjo za najmanj 3 mesece. 
(9) Izpolnjevanje pogojev iz 4. točke četrtega odstavka tega 
člena se presoja po pogojih Skupnih letalskih predpisov. 
(10) Minister, pristojen za promet, predpiše natančnejše 
zahteve, način in postopek pridobitve spričevala letalskega 
prevoznika v skladu z devetim odstavkom tega člena. 

75. člen (69. člen) 
(spričevala in dovoljenja za posebne namene) 

(1) Za izvajanje izobraževanja in usposabljanja letalskega 
in drugega strokovnega osebja, ki ga želi opravljati letalski 
prevoznik za lastne potrebe, se smiselno uporabljajo 
določbe 54. in 55. člena tega zakona. 
(2) Za letalske dejavnosti posebne vrste, kot so na primer dela v 
zraku, vleka reklamnih sporočil, snemanja iz zraka, panoramski 
leti, se smiselno uporabljajo določbe 74. člena tega zakona, tudi 
če se taka dejavnost ne opravlja za plačilo. Za opravljanje teh 
dejavnosti mora izvajalec pridobiti posebno dovoljenje, ki 
ga izda Uprava. Izpolnjevanje pogojev za opravljanje 
navedenih dejavnosti se presoja tudi v skladu s pogoji 
Skupnih letalskih predpisov. 
(3) Komercialna dejavnost dajanja zrakoplovov v zakup šteje za 
letalsko dejavnost, za katero mora Izvajalec pridobiti 
predhodno odobritev Uprave. Pogoji za odobritev, ki jih 
lahko določi Uprava, zajemajo zlasti pogoje glede: uporabe, 
vzdrževanja in plovnosti zrakoplova ter glede obveznih 
zavarovanj, vse v odvisnosti od predvidenega namena rabe 
zrakoplova. Pogoje za odobritev pogodbeni stranki vključita 
v pogodbo o zakupu zrakoplova. 
(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. 
(5) Minister, pristojen za promet, predpiše natančnejše 
zahteve; način in postopek pridobitve spričevala oziroma 
dovoljenja za izvajanje dejavnosti iz tega člena, ob 
smiselnem upoštevanju pogojev Skupnih letalskih 
predpisov. 

76. člen (70. člen) 
(zračni prevoz za lastne potrebe) 

(1) Za opravljanje zračnega prevoza za lastne potrebe z letali z 
več kot 6 (šest) potniškimi sedeži mora predlagatelj pridobiti 
posebno dovoljenje, ki ga Izda Uprava. Dovoljenje se Izda, 
če predlagatelj dokaže, da izpolnjuje pogoje glede strokovne 
sposobnosti in potrebne organizacije za zagotovitev 
varnega delovanja zrakoplovov. Glede Izpolnjevanja pogojev 
se smiselno uporabljajo določbe 74. člena tega zakona o 
spričevalu letalskega prevoznika. 
(2) Zračni prevoz za lastne potrebe je letalski prevoz, ki se ne 
opravlja za plačilo In/ali najem. 

77. člen (71. člen) 
(naloge in pooblastila Uprave) 

(1) 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. 
(2) Za zagotovitev varnega letenja Uprava Izdaja plovnostno 
tehnične zahteve (PZT), ki so obvezujoče za vse Izvajalce 
letalskih aktivnosti. Plovnostno tehnične zahteve so vezane 
na določen tip zrakoplova. 

78. člen (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. 

79. člen (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. 
(4) Določbe prvega In drugega odstavka tega člena se ne 
uporabljajo za letalskega prevoznika, ki mu je operativno 
licenco izdala država članica Skupnosti. 

80. člen (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. 

81. člen (75. člen) 
(razveljavitev posebnega dovoljenja za redni in 

posebni zračni prevoz) 

(1) Dovoljenje, izdano po 79. 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. 

82. člen (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 pred začetkom njegove 
veljavnosti za določeno prometno obdobje. 
(3) Med veljavnostjo reda letenja sme prevoznik ustaviti zračni 
promet na liniji, oziroma spremeniti red letenja na njej. 
(4) Prevozniki in upravljalci letališč morajo evidenco o opravljenem 
prometu in njegovi rednosti pošiljati ministrstvu, pristojnem za 
promet, v skladu z navodili. 
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(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 pristojna organizacijska enota policije. 
Vse stroške, ki nastanejo v zvezi s tem (nastanitev, oskrba, 
prevoz), krije letalski prevoznik. 

5. 0. LETALIŠČA IN VZLETIŠČA 

5.1. Splošne določbe 

83. člen (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 
in namen letališča ter glede na 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. 

84. člen (78. člen) 
(sistem letališč) 

V skladu z zasnovo omrežja letališč iz prostorskega plana letališč 
Republike Slovenije vlada na predlog ministra, pristojnega za 
promet, opredeli prometni 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. 

85. člen (79. člen) 
(obveznost izpolnjevanja predpisanih pogojev) 

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

5.2. Letališka infrastruktura in službe na letališču 

86. člen (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 vsa zemljišča v zvezi * 
objekti, napravami In sredstvi Iz prejšnjega odstavka te' 
drugi objekti in naprave, ki so potrebni za opravljanj® 
komercialnega zračnega prevoza. 

87. člen (81. člen) 
(službe na letališču) 

(1) Na javnem letališču morajo biti organizirane letališke službe 
in druge službe (v nadaljevanju: službe na letališču), glede na 
referenčno kodo, kategorijo in namen letališča ter glede na 

obseg zračnega prometa. 
(2) Letališke službe Iz prejšnjega odstavka so: 
1. reševalna in gasilska služba; 
2. služba za odstranjevanje zrakoplovov v okvari; 
3. vzdrževalne službe; 
4. služba za zmanjšanje nevarnosti, ki jih povzročajo ptice; 
5. služba za upravljanje ploščadi; 
6. služba varovanja; 
7. druge letališke službe, ki zagotavljajo varen vzlet, pristanek, 
gibanje in postanek zrakoplovov. 
(3) Druge službe iz prvega odstavka tega člena so zlasti: 
1. navigacijske službe zračnega prometa; 
2. policija; 
3. carinska služba; 
4. inšpekcijske službe (zdravstvena, veterinarska, fitopatološK3 

in druge); 
5. služba nujne medicinske pomoči; 
6. službe za zagotavljanje letalskega goriva in maziva; 
7. službe zemeljske obravnave zrakoplovov, potnikov in stvar1. 
8. pomožne službe, ki zagotavljajo reden in varen zračni prorn® 
in prevoz ter obratovanje letališča ali njegovega del' 
(komunalne službe, špedicije, servisi In druge). . 
(4) Minister, pristojen za promet, izda predpise, s katerimi b°' 
podrobno predpiše In določi zlasti: 
1. katere službe na letališču morajo biti organizirane na 

določenem letališču ali njegovem delu glede na referent'1'' 
kodo, kategorijo In namen letališča ter glede na obs« 
zračnega prometa; 
2. katere so druge letališke službe, iz 7. točke druge9 
odstavka tega člena In pomožne službe Iz 8. točke tretje!! 
odstavka tega člena; 
3. službe na letališču, ki morajo biti organizirane na letalih 
za lastne potrebe. 
(5) Če se spremenijo mednarodni letalski standardi 
priporočena praksa Mednarodne organizacije clvllnc9 
letalstva (ICAO), ki se nanašajo na letališča In Jih obi"aS']. 
objavlja ICAO v prilogah k Člkaškl konvenciji, lahko vlad 
Izda predpis, ki določi tudi druge službe ali °dP^ 
obstoječe In določi obveznosti izvajalcev služb na letališč ■ 
če je to potrebno za zagotovitev rednosti in varnos 
zračnega prometa in zračnega prevoza. 

5.3. Uporaba letališč in vzletišč 

88. člen (82. člen) 
(splošno o uporabi letališč in vzletišč) 

(1) Zrakoplov v domačem zračnem prometu in zračnem Prev°^ 
sme uporabljati za vzletanje in pristajanje poleg javnega leta11'® 
tudi vzletišče, če izpolnjuje predpisane pogoje za varno lete I 
In varen zračni prevoz. e 
(2) Zrakoplov, s katerim se opravlja domači zračni prevoz, s 
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Pristati in vzleteti tudi izven javnega letališča, če mora pristati 
Paradi 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, 
tlela v zraku in podobno). 

89. člen (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, 
Urinskih organov in inšpekcijskih služb ter navigacijskih služb 
Zračnega prometa, če je za obratovanje letališča to potrebno. Na 
lavnem 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 Javnega 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 
lavnega letališča, lahko minister, pristojen za promet, glede na 
"ameravano vrsto zračnega prometa, na predlog Uprave In 
°b soglasju ministrov, pristojnih za finance, notranje zadeve, 
obrambo, zdravstvo, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Začasno dovoli opravljanje mednarodnega zračnega prometa tudi 
ta letališču, ki ni mednarodno letališče. Hkrati lahko določi tudi 
Pogoje za opravljanje takega prometa. 

90. člen (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 ter glede na obseg zračnega prometa, 
v skladu z veljavnimi predpisi In obratovalnim dovoljenjem. 

91. člen (85. člen) 
(časovni bloki - sloti) 

(1) Na letališču, na katerem se ne more v zahtevanem času 
sprejeti ali odpraviti vseh zrakoplovov, v skladu z zahtevkom 
Snega ali več prevoznikov, se določi sistem usklajevanja in 
določanja časovnih blokov (v nadaljevanju: slot). 
(2) Minister, pristojen za promet, predpiše način In postopke 
dodeljevanja slotov ter letališča, na katerih je določanje 
Slotov obvezno. 

92. člen (86. člen) 
(omejitve in prepovedi obratovanja letališča) 

(1) Pristojni organ lahko začasno omeji ali prepove obratovanje 
'stališča, 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 
'nteresi varnosti, zdravja, varovanja okolja, varovanja trga, 
Mednarodnih odnosov ali podobni 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 
°dstavka tega člena, pa sme trajati najdlje tri mesece za javno 
'stališče, za letališče za lastne potrebe in vzletišče, pa ne več kot 
&est mesecev. 
(4) Škodo v zvezi z omejitvijo ali prepovedjo obratovanja letališča 
'i prvega odstavka tega člena povrne tisti, ki je povzročil 
Omejitev ali prepoved, razen če gre za višjo silo. 

93. člen (87. člen) 
(objava splošnih pogojev za uporabo letališča) 

(1) Splošni pogoji za uporabo javnega letališča in cene 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. 

94. člen (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. 

5.4. Pogoji za gradnjo in rekonstrukcijo 

95. člen (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 87. 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 ali če 
za njegovo uporabo oziroma obratovanje niso Izpolnjeni 
drugI predpisani pogoji. 
(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, vendar največ za eno leto. 
(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 in namen letališča ter 
glede na predvideni obseg zračnega prometa. Če te 
predpostavke niso izpolnjene, Uprava zahtevek zavrne, sicer pa 
nadaljuje postopek. 
(6) O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za promet. 

96. člen (90. člen) 
(predhodno soglasje v območju omejene in 

nadzorovane rabe) 

(1) Če je nameravana 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 87. člena tega zakona. 
(2) Za izdajo predhodnega soglasja iz prejšnjega člena se smiselno 
uporabljajo določbe drugega do šestega odstavka prejšnjega 
člena. 

97. člen (91. člen) 
(vsebina predhodnega soglasja) 

V predhodnem soglasju iz 95. In 96. člena tega zakona se 
določi zlasti: 
1. predvideni čas, v katerem je potrebno dokončati gradnjo ali 
rekonstrukcijo, 
2. druge pogoje, ki jih je potrebno upoštevati pri gradnji ali 
rekonsktrukciji tako, da so upoštevane določbe predpisov, ki 
se nanašajo na projektiranje, gradnjo in upravljanje letališč, 
delovanje predpisanih služb, strokovno osebje, tehnologijo dela 
ter motnje za zračni promet; 
3. predvideno referenčno kodo, kategorijo In namen letališča 
ter predvideni obseg zračnega prometa po končani gradnji 
ali rekonstrukciji. 

98. člen (92. člen) 
(tehnični pregled) 

(1) Po končani gradnji ali rekonstrukciji letališča ali objektov iz 86. 
člena tega zakona, se opravi tehnični pregled, v skladu s predpisi 
o gradnji objektov, razen za vgrajene inštalacije in opremo ter 
tehnologijo, ki ne služijo objektu, temveč tehnološkemu procesu 
investitorjeve dejavnosti. 
(2) Pri tehničnem pregledu iz prejšnjega odstavka sodelujejo 
predstavniki Uprave. 

99. člen (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 

100. člen (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 in namena letališča ter glede na obseg 
zračnega prometa, če ima obratovalno dovoljenje Uprave in je 
vpisano v vpisnik letališč. 

101. člen (95. člen) 
(obratovalno dovoljenje letališča) 

(1) Investitor, lastnik oziroma upravljalec letališča po opravljenem 
tehničnem pregledu iz 98. 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. Pred izdajo obratovalnega dovoljenja Uprava 
preveri zlasti zanesljivost delovanja, tehnološke procese In 
predpisane načrte. 
(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 
in namen letališča ter glede na obseg zračnega 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. V času poskusnega 
obratovanja mora upravljalec ves čas dokumentirano 
nadzorovati izpolnjevanje predpisanih pogojev. 
(4) Obratovalno dovoljenja velja glede na ugotovljene 
pogoje in okoliščine ob njihovi izdaji. Veljavnost 
obratovalnega dovoljenja se časovno omeji na čas, ki je 
primeren referenčni kodi, kategoriji In namenu letališča ter 
obsegu zračnega prometa in pogostosti tehničnih in 
tehnoloških sprememb, vendar njegova veljavnost ne more 
biti daljša od 5 let. 
(5) O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za promet. 

102. člen (96. člen) 
(razveljavitev obratovalnega dovoljenja letališča) 

(1) Če Uprava ali drugI pristojni organ ugotovi, da letališče ne 
izpolnjuje več predpisanih pogojev iz 101. 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. 

103. člen (97. člen) 
(obratovalno dovoljenje vzletišča) 

(1) Za vzletišča se smiselno uporabljajo določbe 95. in 100. do 
102. 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. 
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5.6. Vpisnik letališč in vpisnik vzletišč 

104. člen (98. člen) 
(vpisnik in vpisi) 

(1) Letališče se vpiše v vpisnik civilnih letališč, vzletišče pa v 
vpisnik vzletišč po izdaji obratovalnega dovoljenja. Zoper odločbo 
o vpisu ni pritožbe. 
(2) Minister, pristojen za promet, predpiše vsebino in način 
vodenja vpisnika civilnih letališč in vpisnika vzletišč. 

105. člen (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 - za letališče 
za lastne potrebe; 
3. po sklepu vlade, na predlog ministra, pristojnega za 
promet, ki predhodno pridobi tudi mnenje lokalnih 
skupnosti - za javno letališče državnega pomena; 
4. po sklepu vlade, na usklajen predlog ministra, pristojnega 
za promet in lokalne skupnosti - za javno letališče lokalnega 
pomena. 
(2) Zoper odločbo o izbrisu nI pritožbe. 

5.7. Druge določbe 

106. člen (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. 

107. člen (101. člen) 
(podzakonski predpisi) 

(1) Minister, pristojen za promet, glede na referenčno kodo in 
kategorijo letališča oziroma vzletišča 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 zagotavljanja kakovosti; 
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 

108. člen (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. 
(5) Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena lahko 
Vlada na predlog ministra, pristojnega za promet In ministra, 
pristojnega za reševanje, določi strožje kriterije glede 
določanja ovir za zračni promet v območjih posameznih 
prometnih koridorjev (ceste, železnice, zračne poti, notranje 
plovne poti, visokonapetostni vodi in podobno), tako da se 
praviloma pokrivajo z varovalnim pasom. 

109. člen (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. 

110. člen (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 oziroma vzletišča in zunaj nje; 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. 

111. člen (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 ali prometnega 
koridorja; 
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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) V primeru Iz petega odstavka 108. člena tega zakona, 
zagotovi postavitev in vzdrževanje orientacijskih znamenj 
lastnik oziroma upravljalec prometnice oziroma voda. 
(4) Minister, pristojen za promet, predpiše orientacijska znamenja 
in način zaznamovanja ovir. 

112. člen (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 zagotavljajo varnost zračnega prometa. 
(2) Letalski inšpektor lahko začasno ali trajno prepove delovanje 
katerekoli 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. 
(4) Letalski Inšpektor lahko začasno ali trajno prepove 
delovanje katerekoli naprave ali sistema na območju 
Republike Slovenije, če se ugotovi, da vpliva na varnost 
zračnega prometa. 

5.9. Varovanje okolja 

113. člen (107. člen) 
(okoijevarstvene 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 motorjev 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, pristojnim 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 

114. člen (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 
navigacijske 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. 
(4) Način, postopke in druge pogoje za varno vzletanje In 
pristajanje zrakoplovov Iz drugega odstavka tega člena 
odobri Uprava. 

6.2. Navigacijske službe zračnega prometa 

115. člen (109. člen) 
(navigacijske službe zračnega prometa) 

(1) Navigacijske službe zračnega prometa so zlasti: 
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. 
(4) Če se spremenijo mednarodni letalski standardi in 
priporočena praksa Mednarodne organizacije civilnega 
letalstva (ICAO), ki se nanašajo na navigacijske službe 
zračnega prometa, ki jih občasno objavlja ICAO v prilogah k 
Člkaškl konvenciji, lahko vlada izda predpis, ki določi tudi 
druge službe ali odpravi obstoječe In določi obveznosti 
Izvajalcev služb na letališču, če je to potrebno za zagotovitev 
rednosti in varnosti zračnega prometa. 
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6.3. Infrastrukturni objekti, naprave in sistemi 
navigacijskih služb zračnega prometa 

116. člen (110. člen) 
(infrastrukturni objekti, naprave in sistemi 

navigacijskih služb zračnega prometa) 

(1) Objekti, naprave in sistemi navigacijskih služb zračnega 
prometa ter z njimi povezana zemljišča so grajeno javno 
dobro državnega pomena. 
(2) Minister, pristojen za promet, določi, kateri konkretni 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 

117. člen (111. člen) 
(predhodno soglasje) 

(1) Pred določitvijo lokacije in za graditev ali postavitev 
infrastrukturnih objektov, naprav in sistemov navigacijskih služb 
zračnega prometa iz 116. 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 115. 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. 

118. člen (112. člen) 
(tehnični pregled infrastrukturnih objektov, naprav in 

sistemov navigacijskih služb zračnega prometa) 

(1) Po končarii gradnji ali rekonstrukciji gradbenih objektov iz 
116. 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. 

6.5. Obratovalno dovoljenje za infrastrukturne 
objekte, naprave in sisteme navigacijskih služb 
zračnega prometa 

119. člen (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 118. 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. 

120. člen (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 pogodbenica Čikaške konvencije oziroma, če se lahko 
uporabljajo po pravilih mednarodne organizacije, katere članica 
je Republika Slovenija 

121. člen (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 119. 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 

122. člen (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. 
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(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 

123. člen (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; 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. 

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

letališčih) 

Na javnem letališču smejo imeti oziroma nositi orožje in nevarne 
predmete policisti. 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. 

125. člen (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, j ki 
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 petega 
odstavka 82. 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. 

126. člen (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 
smejo 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. 

127. člen (121. člen) 
(letalski varnostni programi) 

(1) Letalski varnostni programi se izdelajo za Republiko Slovenijo, 
za vsako mednarodno letališče in za vsakega letalskega 
prevoznika. 
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(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. 

128. člen (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. 

129. člen (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. 

130. člen (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 zračni prevoz. 
(2) Tuji letalski prevoznik, uskladi svoj varnostni program z 
varnostnimi programi letališč v Republiki Sloveniji, na katerih želi 
opravljati redni zračni prevoz. 

131. člen (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 

132. člen (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 
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 zračnem prevozu in 
poenostavitev formalnosti. 

8.0. ISKANJE IN REŠEVANJE 
ZRAKOPLOVOV TER LETALSKE 

NESREČE IN INCIDENTI 

133. člen (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. 

134. člen (128. člen) 
(nagrada za reševanje ter stroški preiskave letalske 

nesreče ali resnega incidenta) 

(1) 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. 
(2) Stroške preiskovanja letalske nesreče In resnega 
Incidenta nosi sprva državni proračun. 
(3) Vlada lahko zahteva povrnitev stroškov preiskave od 
osebe, za katero je pristojni organ neizpodbitno ugotovil 
namerno povzročitev nesreče ali Incidenta, oziroma 
povzročitev nesreče ali incidenta Iz hude malomarnosti. 
Pravica do povrnitve stroškov preiskave zastara po preteku 
dveh let od pravnomočnosti sodne odločbe ali dokončnosti 
odločbe upravnega organa. 
(4) Stroške reševanja zrakoplova ali odstranjevanja razbitin 
nosi lastnik zrakoplova. To velja tudi, če je odstranjevanje 
razbitin zahteval glavni preiskovalec za namen preiskave. 

135. člen (129. člen) 
(preiskava, preiskovalni organ in 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, če je prišlo do incidenta. 
(3) Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi izven ozemlja 
Republike Slovenije za: 
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1. preiskave nesreč, v katere so vpleteni zrakoplovi, ki so 
registrirani v državi članici Skupnosti, če takih preiskav ne 
opravlja druga država, 
2. preiskave resnih incidentov, v katere so vpleteni 
zrakoplovi, ki so registrirani v državi članici Skupnosti, ali 
jih upravl|a podjetje, ki je ustanovljeno v državi članici 
Skupnosti, če takih preiskav ne opravl|a druga država. 
(4) Temeljni cilj preiskave nesreč in incidentov po tem zakonu je 
Izboljšanje varnosti letenja z zagotavljanjem hitrega 
opravljanja preiskav, zaradi preprečevanja nesreč in 
incidentov v prihodnosti. V preiskavi je se ugotovijo vzroki, 
posledice in druga dejstva. Preiskava nesreče in incidenta po 
tem zakonu se ne more nanašati na ugotavljanje krivde ali 
odgovornosti. 
(5) Preiskave nesreč in incidentov vodi preiskovalni organ, 
ki je organiziran kot samostojna organizacijska enota pri 
ministrstvu, pristojnem za promet. Ta organizacijska enota 
je funkcijsko neodvisna, zlasti pa je funkcijsko neodvisna 
od Uprave, ki je odgovorna za izvajanje strokovnih in 
upravnih nalog, ki se nanašajo na: plovnost, certificiranje, 
letalske operacije, vzdrževanje, llcenciranje, nadzor zračnega 
prometa in letališke operacije. Neodvisna mora biti tudi od 
ostalih organov in subjektov, katerih interesi bi lahko bili v 
nasprotju z nalogami in pooblastili preiskovalnega organa. 
(6) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko naloge, zaupane 
preiskovalnemu organu, razširijo tudi na naloge povezane 
z zbiranjem In analizo podatkov ter na druge naloge, 
povezane z varnostjo letenja, zlasti za zmanjšanje tveganj v 
letalstvu ter preprečevanje nesreč in Incidentov, če te naloge 
ne vplivajo na neodvisnost preiskovalnega organa In nimajo 
za posledico odgovornosti na zakonodajnem področju, na 
področju uprave ali glede zadev v zvezi z letalskimi 
standardi. 
(7) Preiskovalni organ iz petega odstavka tega člena dobi 
sredstva, ki jih potrebuje za Izvajanje svojih nalog, 
neodvisno od organov, navedenih v petem odstavku tega 
člena, in mu mora biti zagotovljena možnost, da pridobi 
dovolj finančnih sredstev za izvedbo zahtevanih nalog. 
Vodja in preiskovalci preiskovalnega organa pridobijo 
položaj, ki jim daje potrebna jamstva za neodvisnost. 
(8) Za preventivno delo na področju varnosti letenja minister, 
pristojen za promet, imenuje stalno komisijo za varnost letenja, ki 
deluje preventivno in priporoča ukrepe za dvig nivoja varnosti v 
letalstvu. 
(9) V stalno komišijo za varnost letenja se imenujejo člani iz 
preiskovalnega organa, ministrstev, pristojnih za promet, 
notranje zadeve, obrambe, Uprave, organa, pristojnega za nadzor 
po tem zakonu, letalskih prevoznikov in letalskih organizacij. 
(10) Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za notranje zadeve, izda predpise o nalogah in delu stalne komisije 
za varnost letenja ter sistemu obveščanja. 

136. člen (130. člen) 
(komisija, preiskovalec, opazovalec) 

(1) Preiskavo v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na 
njegovi podlagi, izvaja preiskovalni organ Iz petega odstavka 
pre|šnjega člena, razen v primerih Iz desetega odstavka tega 
člena. 
(2) Vodjo In preiskovalce preiskovalnega organa, ki Imajo 
posebna pooblastila, Imenuje Vlada. Vodja preiskovalnega 
organa v primeru nesreče ali resnega incidenta imenuje v 
komisijo za preiskovanje nesreče ali resnega Incidenta (v 
nadaljevanju: komisija) glavnega preiskovalca In 
preiskovalca(e) člana(e). 
(3) V manj zapletenih primerih lahko vodja preiskovalnega 
organa 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 vodja preiskovalnega organa zaprosi za pomoč 
posamezne strokovnjake z delovnega področja in tuje letalske 
strokovnjake organov civilnega letalstva in drugih organov, ki so 
usposobljeni za preiskovanje letalskih nesreč In Incidentov. 
(7) Nesreče In resne incidente vojaških zrakoplovov preiskuje 
komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za obrambo. Delo komisije 
lahko spremlja opazovalec Iz preiskovalnega organa, ki ga 
določi vodja preiskovalnega organa. 
(8) Če je bil pri nesreči ali resnem Incidentu civilnega zrakoplova 
udeležen tudi vojaški zrakoplov, se v komisijo, ki jo imenuje vodja 
preiskovalnega organa, imenuje tudi član iz ministrstva, 
pristojnega za obrambo. 
(9) Vlada lahko nalogo opravljanja preiskave o nesreči ali 
nezgodi prenese na drugo državo članico Skupnosti. 
(10) Nesreče in resne incidente zrakoplovov z največjo 
vzletno maso do 2250 kg, ki se uporabljajo za nekomercialne 
aktivnosti iz 66. člena tega zakona (jadralnih zmajev, jadralnih 
padal, športnih padal, ultralahklh letalnih naprav, 
toplozračnlh prostoletečih balonov in zrakoplovov splošne 
kategorije), preiskuje komisija za preiskovanje nesreč in 
Incidentov, ki jo imenuje Letalska zveza Slovenije. V primeru, 
da se od preiskave nesreče ali resnega Incidenta iz tega 
odstavka pričakujejo nova spoznanja za varnost letenja, se 
ne uporablja določba tega odstavka. 

137. člen (131. člen) 
(obvestilo o preiskavi) 

(1) Preiskovalni organ o preiskavi obvesti vse, ki izkažejo pravni 
interes. Omogoči se jim, da komisiji za preiskavo letalskih nesreč 
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) Preiskovalni organ obvešča in poroča o letalskih nesrečah 
Mednarodni organizaciji civilnega letalstva, letalskim organom 
In organizacijam v skladu z Dodatkom št. 13 k Čikaški konvenciji. 

138. člen (132. člen) 
(pomoč pri preiskavi) 

(1) Preiskovalnemu organu oziroma komisiji se mora omogočiti 
med preiskavo nesreče ali resnega incidenta zrakoplova 
neovirano delo. 
(2) Preiskovalni organ mora dati drugemu 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. 

139. člen (133. člen) 
(posebna pooblastila in podzakonski predpisi) 

(1) Komisija ali preiskovalec letalske nesreče ali 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 incidenta in do 
zrakoplova, njegovih delov, tovora, razbitin, za vstop na 
zemljišča In objekte; 
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2. za takojšnjo odreditev zadržanja dokazov in nadzor nad 
odstranjevanjem ostankov ali delov zrakoplova za potrebe 
preiskave; 
3. za takojšen odvzem registratorja parametrov 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; 
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 ter se po potrebi 
izdelajo koplje. 
(2) Glavni preiskovalec 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 
preiskovalnega organa, obveščanju pristojnih organov o 
navedenih dogodkih ter o obveznostih letalskega in drugega 
strokovnega osebja v tej zvezi. 

140. člen (134. člen) 
(prepoved odstranitve 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 glavnega 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, preiskovalni organ, komisijo ali 
preiskovalca, ki ima pravico te stvari odvzeti v korist preiskave. 

141. člen (135. člen) 
(poročilo o preiskavi in varnostna priporočila) 

(1) Preiskovalni organ oziroma komisija ali preiskovalec podajo 
končno poročilo o letalski nesreči ali resnem incidentu najkasneje 
v dvanajstih mesecih od dneva nesreče oziroma resnega 
incidenta. 
(2) Komisija oziroma preiskovalec nesreče ali incidenta 
Izdela poročilo v primerni obliki, glede na vrsto in resnost 
nesreče ali Incidenta. V poročilu se navede tudi cilj preiskave 
Iz četrtega odstavka 135. člena tega zakona. Po potrebi 
poročilo vsebuje varnostna priporočila. 
(3) Preiskovalni organ po pridobitvi poročila o nesreči ali 
resnemu incidentu v potrebnem obsegu pripravi varnostna 
priporočila, ki se pošljejo Upravi in drugim zainteresiranim 
osebam. 
(4) Varnostno priporočilo v nobenem primeru ne sme 
ustvariti domneve o krivdi ali odgovornosti za nesrečo ali 
incident. 

142. člen (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, v 
sodelovanju z vodjo preiskovalnega organa. 

143. člen (137. člen) 
(preventivni ukrepi) 

(1) Vodja preiskovalnega organa lahko pred koncem preiskave 
letalske nesreče oziroma incidenta, na predlog glavnega 
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 incidentu. Obnova preiskave letalske nesreče ali 
incidenta, se ne more več zahtevati po poteku pet let od dneva 
letalske nesreče ali incidenta. 

9.0 DRUGI PREDPISI ZA LETALSKI 
PROMET 

144. člen (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. 

145. člen (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. 

146. člen (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. 

147. člen (141. člen) 
(prevoz nevarnega blaga) 

Za prevoz nevarnega blaga po zraku veljajo določbe 
predpisov o prevozu nevarnega blaga. Taki predpisi morajo 
biti v kar največjem obsegu usklajeni s standardi in priporočeno 
prakso v letalstvu. 

148. člen (142. člen) 
(prepovedi za prevoz nevarnega blaga 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 drugih 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 
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razvrščeno kot nevarno blago, če niso izpolnjeni vsi predpisani 
pogoji in ni ugotovljena skladnost s tehničnimi navodili, ki sodijo 
k takemu prevozu. 

149. člen (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. 

150. člen (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 86. in 116. člena tega zakona 
ali do pologa varščine za te stroške. 
(2) Vlada lahko predpiše postopek za izvedbo določbe prejšnjega 
odstavka in izjeme. 

151. člen (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. 

152. člen (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. 

153. člen (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 SLUŽB NA 
LETALIŠČU IN NAVIGACIJSKIH SLUŽB 

ZRAČNEGA PROMETA TER JAVNA 
GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA 

10.1. Gospodarjenje z zemljišči in javna gospodarska 
infrastruktura 

154. člen (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 86. in 116. 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 86. in 116. člena tega 
zakona. Za zagotovitev javnega interesa in varnosti civilnega 
letalstva, se uporabljajo predpisi iz prejšnjega odstavka. 
(3) Infrastrukturni objekti in naprave iz 86. in 116. 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 86. in 116. člena tega 
zakona so infrastrukturni objekti državnega oziroma lokalnega 
pomena, glede na opredeljeni sistem letališč iz 84. člena tega 
zakona in se zanje uporabljajo predpisi o urejanju naselij in drugih 
posegih v prostor. 
(5) Infrastrukturni objekti in naprave iz 86. člena tega zakona so 
lahko v lasti države, lokalne skupnosti ali osebe zasebnega prava. 

10.2. Opravljanje dejavnosti služb na letališču na 
javnih letališčih 

155. člen (149. člen) 
(opravljanje dejavnosti služb na letališču) 

(1) Dejavnosti služb na letališču na javnih letališčih Iz 87. člena 
tega zakona, ki jih ne opravljajo pristojni državni organi, se 
opravljajo kot gospodarska dejavnost (v nadaljevanju: dejavnosti 
služb na letališču). 
(2) Dejavnosti služb na letališču iz prejšnjega odstavka smejo 
na letališčih državnega pomena opravljati pravne osebe, ki so 
pridobile koncesijo za opravljanje te dejavnosti (v nadaljevanju: 
koncesionirana dejavnost služb na letališču) v skladu s 
koncesijskim aktom vlade ali na podlagi pogodbe o vlaganju 
javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava (v 
nadaljevanju: vlaganje Javnega kapitala) po predpisih, ki 
določalo izvajanje gospodarskih Javnih služb. V primeru 
koncesije vlada podeli koncesijo za opravljanje dejavnosti služb 
na letališču osebi eni ali več osebam zasebnega ali javnega 
prava. Koncesionar lahko s soglasjem ministrstva, pristojnega 
za promet, na svojo odgovornost sklepa pogodbe s podizvajalci 
za izvajanje posameznih del služb na letališču. 
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(3) Če vlada v roku 90 dni od začetka pogajanj z izvajalcem 
dejavnosti služb na letališču, ne more doseči sporazuma pod 
razumnimi pogoji, ki bi zagotovil javni interes s koncesionirano 
dejavnostjo služb na letališču ali z vlaganjem javnega kapitala 
v dejavnost oseb zasebnega prava, lahko vlada prevzame 
opravljanje dejavnosti služb na letališču 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. 
(7) Letališke službe Iz drugega odstavka 87. člena tega 
zakona so javne službe. 
(8) Druge službe na letališču Iz tretjega odstavka 87. člena 
tega zakona so javne službe. 
(9) Javne službe iz sedmega in osmega odstavka tega člena 
na mednarodnih javnih letališčih so republiške, na drugih 
letališčih pa lokalne |avne službe. 
(10) Javne službe iz prejšnjega odstavka tega člena se 
financirajo s prihodki od prodaje storitev služb na letališču 
in z drugimi prihodki, ki jih te storitve in letališka 
infrastruktura omogočajo. 

156. člen (151. člen) 
(prost dostop do objektov in sredstev) 

(1) Ne glede na lastninske in druge stvarne pravice, morajo lastniki 
in uporabniki zemljišč, objektov in naprav ter izvajalci dejavnosti 
služb na letališču dovoliti drugim izvajalcem služb na letališču, 
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. 

157. člen (152. člen) 
(enostranska pravica koncedenta do odpovedi 

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

(1) Če koncedent ali pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da 
izvajalec službe na letališču ne izpolnjuje predpisanih varnostnih 
zahtev, ali to službo zagotavlja v nasprotju s predpisi ali koncesijsko 
pogodbo, pa v določenem roku, ki ga določi koncedent ali pristojni 
inšpekcijski organ, ne odpravi nepravilnosti in pomanjkljivosti, 
lahko koncedent po predhodnem obrazloženem pisnem opozorilu, 
v roku treh mesecev od vročitve pisnega opozorila, enostransko 
prekine koncesijsko pogodbo. Koncedent lahko tudi 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 koncesionarja. 
(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. 
(4) Če koncesionar enostransko odpove koncesijsko 
pogodbo ali ne izpolnjuje obveznosti iz koncesijske 
pogodbe, ga bremenijo vsi stroški, ki nastanejo s takim 
ravnanjem. 

158. člen (-) 
(enostranska pravica vlagatelja javnega kapitala do 

odpovedi pogodbe o vlaganju javnega kapitala, 
odvzem pravice opravljanja dejavnosti služb na 

letališču, pravica do pritožbe in izjeme) 

(1) Če vlagatelj javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega 
prava (v nadaljevanju: vlagatelj javnega kapitala) ali pristojni 
inšpekcijski organ ugotovi, da izvajalec služb na letališču 
ne Izpolnjuje predpisanih varnostnih zahtev, ali to službo ' 
zagotavlja v nasprotju s predpisi ali sklenjeno pogodbo, pa 
v določenem roku, ki ga določi vlagatelj ali pristojni 
inšpekcijski organ, ne odpravi nepravilnosti In 
pomanjkljivosti, lahko vlagatelj Javnega kapitala po 
predhodnem obrazloženem pisnem opozorilu, v roku treh 
mesecev od vročitve pisnega opozorila, enostransko prekine 
pogodbo o vlaganju. Vlagatelj Javnega kapitala lahko 
enostransko prekine pogodbo o vlaganju, če oseba 
zasebnega prava ne začne opravljati služb, za katere Je 
sklenil pogodbo o vlaganju v dogovorjenem roku. Vsi stroški 
takšnega prenehanja pogodbe o vlaganju na podlagi 
odpovedi bremenijo osebo zasebnega prava. 
(2) Oseba zasebnega prava Ima pravico do pritožbe na 
enostransko prekinitev pogodbe o vlaganju Iz prejšnjega 
odstavka. O pritožbi odloča organ, določen v pogodbi o 
vlaganju javnega kapitala. Pritožba ne zadrži Izvršbe. 
(3) Če oseba zasebnega prava 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 osebe zasebnega prava 
poskrbi za odpravo nepravilnosti ali pomanjkljivosti. 
(4) Če oseba zasebnega prava enostransko odpove 
pogodbo o vlaganju javnega kapitala v dejavnost oseb 
zasebnega prava ali ne Izpolnjuje obveznosti iz pogodbe o 
vlaganju javnega kapitala, jo bremenijo vsi stroški, ki 
nastanejo s takim ravnanjem. 

159. člen (153. člen) 
(obratovalni čas letališča) 

(1) Če upravljalec javnega letališča ali lzva|alci služb na 
letališču in letalski prevoznik, ne morejo doseči soglasja glede 
obratovalnega časa letališča, ga za javna letališča državnega 
pomena določi Uprava, za javna letališča lokalnega pomena 
pa lokalna skupnost. 
(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 služb na letališču, 
upravičen do plačila v skladu s pogodbo, ki jo za vsako 
proračunsko obdobje skleneta Uprava in izvajalec dejavnosti služb 
na letališču. 
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(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 služb na 
letališču iz 87. člena tega zakona upravičeni do povračila razlike 
stroškov, ki s tem nastanejo. 

160. člen (154. člen) 
(opravljanje navigacijskih služb zračnega prometa) 

(1) Navigacijske službe zračnega iz 115. člena tega zakona 
zagotavljajo pristojni državni organi. 
(2) Vlada lahko zagotovi izvajanje služb iz prejšnjega ostavka 
tega člena tudi s podelltvi|o koncesije ali z vlaganjem javnega 
kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava. 
(3) Glede koncesij za opravljanje dejavnosti navigacijskih služb 
zračnega prometa in vlaganja javnega kapitala v dejavnost 
oseb zasebnega prava se smiselno uporabljajo določbe tega 
zakona, ki se nanašajo na koncesionirano dejavnost služb na 
letališču ali na vlaganje javnega kapitala v dejavnost oseb 
zasebnega prava za opravljanje dejavnosti služb na letališču. 
(4) Službe iz prvega odstavka tega člena so republiške javne 
službe. 
(5) Če koncesionar ali oseba zasebnega prava enostransko 
odpove koncesijsko pogodbo ali pogodbo o vlaganju 
javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava ali ne 
izpolnjuje pogodbenih obveznosti, ga bremenijo vsi stroški, 
ki nastanejo s takim ravnanjem. 

10.3. Cene storitev in tarife 

161. člen (155. člen) 
(način in postopek oblikovanja in dpločanja cen in 

tarif) 

(1) Izvajalci dejavnosti služb na letališču na |avnem letališču iz 
drugega odstavka 155. člena tega zakona so dolžni izdelati sistem 
tarif kot osnove za določanje cen posameznih storitev na načelih 
enakopravnega, preglednega in nediskriminatornega 
obravnavanja uporabnikov njihovih storitev in v skladu z njihovo 
mednarodno primerljivostjo. 
(2) Sistem tarif in na njihovi podlagi izračunanih cen izvajalci služb 
na letališču Iz prvega odstavka tega člena predložijo v mnenje 
uporabnikom storitev v roku 60 dni pred začetkom opravljanja 
dejavnosti služb na letališču in pred vsako nameravano 
spremembo. Če se izvajalci dejavnosti služb na letališču 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, fi- 
nance 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 160. člena tega zakona in 
za službe, ki jih zagotavljajo pristojni državni organi po določbah 
tega zakona. 

162. člen (-) 
(podzakonski predpisi) 

(1) Vlada določi ravnanje izvajalcev dejavnosti služb na 
letališču in navigacijskih služb zračnega prometa v primerih, 
ko lahko pride do motenja ali ogrožanja varnosti In rednosti 
zračnega prometa. 

(2) Vlada izda na predlog ministra, pristojnega za promet in 
zveze, predpis, s katerim bolj podrobno določi način 
Izvajanje javnih služb na javnih letališčih In obveznosti 
izvajalcev javnih služb, ki niso določene z letalskimi 
tehničnimi in varnostmi standardi, zlasti pa: 
1. organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega 
opravljanja po vrstah in številu Izvajalcev; 
2. vrsto in obseg storitev ter njihovo prostorsko 
razporeditev; 
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javnih služb; 
4. pravice In obveznosti uporabnikov storitev javnih služb; 
5. vire financiranja in način njihovega oblikovanja; 
6. vrsto in obseg objektov, naprav in sistemov, potrebnih za 
fevajanje javne službe, ki so lastnina republike ali lokalne 
skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, 
ki ga uživa; 
7. druge elemente, ki so pomembni za opravljanje In razvoj 
javne službe. 
(3) Minister, pristojen za promet, Izda predpis s katerim 
podrobneje določi: 
1. način zagotavljanja služb na letališču in navigacijskih 
služb zračnega prometa na primeren, nepristranski, 
pregleden In nediskriminatoren način; 
2. opravljanje strokovnotehnlčnih, organizacijskih in 
razvojnih nalog na področju javnih služb. 

11.0. NADZOR 

163. člen (156. člen) 
(opravljanje nadzora, letalski inšpektorat in letalski 

inšpektorji) 

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in drugih predpisov, 
ki urejajo letalstvo, opravlja letalski inšpektorat, kot samostojna 
organizacijska enota v okviru ministrstva, pristojnega za 
promet. 
(2) Nadzorne naloge, v mejah pristojnosti letalskega 
inšpektorata neposredno opravljajo letalski inšpektorji (v 
nadaljevanju: inšpektorji). 
(3) Letalskemu inšpektoratu iz prvega odstavka tega člena 
se zagotovijo sredstva, ki jih potrebuje za izvajanje nadzora. 
Inšpektorji so pri svojem delu neodvisni. 
(4) Inšpektorji so odgovorni vodji letalskega inšpektorata, 
ki Je odgovoren ministru, pristojnemu za promet, za 
opravljanje nalog in opustitev dejanj v inšpekcijskih 
postopkih. 

164. člen (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. 
(3) Obrazec službene izkaznice in postopek za njeno izdajo 
predpiše minister, pristojen za promet. 
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165. člen (158. člen) 
m (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. 

166. člen (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. 

167. člen (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. 

168. člen (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. 

169. člen (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. 

170. člen (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. 

171. člen (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, glede opravljanja 
prevoza v skladu z določbami mednarodne pogodbe oziroma v 
skladu z dovoljenjem, izdanim 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. 

172. člen (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, narrienjenih za pristajanje, 
vzletanje in parkiranje zrakoplovov ter zagotovitvi in brezhibnosti 
osnovnega in nadomestnega napajanja teh sistemov z električno 
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. 
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173. člen (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. 

174. člen (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. 

175. člen (168. člen) 
(nadzor varovanja in nadzor po drugih predpisih) 

(1) 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 123. člena tega zakona. 
(2) Določbe tega zakona o nadzoru v ničemer ne omejujejo 
pristojnosti pristojnih organov po drugih predpisih. 

12.0. KAZENSKE DOLOČBE 

176. člen (letalski prekrški) 

(1) Z denarno kaznijo od 1.000.000 SIT do 8.000.000 SIT se 
kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je lastnik ali uporabnik 
zrakoplova ali druga pravna oseba, od 1.000.000 SIT do 
5.000.000 SIT pa se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik 
posameznik, ki je lastnik ali uporabnik zrakoplova, ali drug 
samostojni podjetnik posameznik, če: 
1. krši slovenski zračni prostor (prvi in drugI odstavek 9. 
člena), 
2. ne upošteva določb tega zakona o omejitvi oziroma 
prepovedi uporabe zračnega prostora (10.člen), 
3. izvaja letenje z zrakoplovom z nadzvočno hitrostjo (11. 
člen), 
4. ne najavi leta zrakoplova (prvi odstavek 12. člena), 
5. dopusti, da se v tujem zrakoplovu nosi oborožitev ali 
izvidnlško opremo na način, ki omogoča njeno uporabo v 
nasprotju s predpisi (13.člen), 
6. v slovenskem zračnem prostoru uporablja neregistriran 
zrakoplov (17. člen), 
7. uporablja zrakoplov v Republiki Sloveniji, ki nI ploven ali 
ne izpolnjuje okol|evarstvenih zahtev (prvi odstavek 30. 
člena), 
8. ne zagotovi, da so v zrakoplovu, v odvisnosti od kategorije 
in namena, vgrajene naprave in oprema za varno letenje 
(drugi odstavek 39. člena), 
9. strokovno usposablja letalsko osebje brez ustreznega 

spričevala Uprave (drugI odstavek 54. člena), 
10. opravlja zračni prevoz brez operativne licence in 
spričevala letalskega prevoznika (prvi odstavek 66. člena, 
67. člen in 74. člen), 
11. v zračnem prometu prevaža vojaško oborožitev ali 
minsko eksplozivna sredstva brez posebnega dovoljenja 
(prvi odstavek 146. člena), 
12. ravna v nasprotju s predpisi, ki urejajo prevažanje blaga, 
ki se lahko označi za nevarno po zraku, vendar ni 
prepovedano za letalski prevoz (147. člen), 
13. ravna v nasprotju s prepovedjo prevoza nevarnih snovi 
v zračnem prometu (148. člen), 
14. 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 (149. člen), 
15. 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 (150. člen). 
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 SIT do 500.000 SIT se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe. 
(3) Z denarno kaznijo od 80.000 SIT do 150.000 SIT se kaznuje 
posameznik - fizična oseba, ki stori prekršek Iz prvega 
odstavka tega člena. 

177. člen 
(letalski prekrški) 

(1) Z denarno kaznijo od 600.000 SIT do 6.000.000 SIT se 
kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je lastnik ali uporabnik 
zrakoplova ali druga pravna oseba, od 600.000 SIT do 
4.000.000 SIT pa se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik 
posameznik, ki je lastnik oziroma uporabnik zrakoplova, ali 
drug samostojni podjetnik posameznik, če: 
1. izvaja letenje z zrakoplovom, registriranim v Republiki 
Sloveniji, ki nima oznake državne pripadnosti "S5" In 
predpisane registrske oznake (prvi odstavek 20.člena), 
2. uporablja zrakoplov, ki nima veljavnega spričevala o 
plovnosti ( prvi odstavek 32. člena) 
3. ne Izvede certlflkacijskega postopka (prvi odstavek 38. 
člena), 
4. 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) 
5. ne zagotovi, da je na zrakoplovu usposobljena posadka, 
ki ima veljavne licence In ratlnge, ustrezne nalogam, ki jih 
Izvaja ter izpolnjuje druge predpisane pogoje (prvi odstavek 
42. člena), 
6. ne določi za vsak let vodje zrakoplova (četrti odstavek 
57. člena), 
7. krši pogoje v zvezi z uporabo letališč in vzletišč (88. člen), 
8. ne sodelu|e pri Iskanju In reševan|u (tretji odstavek 133. 
člena), 
9. krši pogoje v zvezi z namestitvijo in uporabo radijske 
opreme na krovu zrakoplova in drugih naprav za 
komunikacijo za namene civilnega letalstva (152. člen), 
10. ne uporablja slovenskega oziroma angleškega jezika v 
skladu s predpisi (153. člen), 
11. odpečatl zrakoplov ali napravo (prvi odstavek 168. člena), 
(2) Z denarno kaznijo od 80.000 SIT do 300.000 SIT, se za 
prekršek Iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe. 
(3) Z denarno kaznijo od 60.000 SIT do 140.000 SIT se kaznuje 
posameznik - fizična oseba, kl stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

poročevalec, št. 60 38 3. avgust 1999 



178. člen 
(letalski prekrški) 

(1) Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 8.000.000 SIT se 
kaznuje za prekršek pravna oseba, kl opravlja dejavnosti v 
letalstvu, od 1.000.000 SIT do 5.000.000 SIT, pa se kaznuje za 
prekršek samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja 
dejavnosti v letalstvu, če: 
1.ne organizira sistema kakovosti in zagotovitve kakovosti 
(8. člen), 
2. 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 ne Izpolnjuje splošnih 
pogojev za opravljanje dejavnosti in če nima veljavne li- 
cence z ustreznimi pooblastili, oz., če nima ustreznega 
potrdila ali spričevala, ki ga Je izdala Uprava za opravljanje 
takega dela ( prvi odstavek 37. člena). 
(2) Z denarno kaznijo od 100.00 SIT do 500.000 SIT se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe. 
(3) Z denarno kaznijo od 80.000 SIT do 150.000 SIT se kaznu|e 
posameznik - fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

179. člen 
(letalski prekrški) 

(1) Z denarno kaznijo od 1.000.000 SIT do 8.000.000 SIT se 
kaznuje za prekršek Izvajalec dejavnosti letaliških služb, ki 
je pravna oseba, od 1.000.000 SIT do 5.000.000 SIT, pa se 
kaznuje za prekršek Izvajalec dejavnosti letaliških služb, kl 
Je samostojni podjetnik posameznik, če: 
1. ne Izpolnjuje vseh predpisanih varnostnih in drugih 
pogojev za letališče, glede na določeno referenčno kodo in 
kategorijo ter namen In obseg zračnega prometa, predpisane 
službe in druge pogoje, določene v obratovalnem 
dovoljenju (85.člen), 
2. krši obveznosti v zvezi z organizacijo letaliških služb (87. 
člen), 
3. ne zagotovi na letališču ali njegovem delu, prostorskih In 
drugih pogojev za delo policije, carinskih organov In 
inšpekcijskih služb ter navigacijskih služb zračnega 
prometa, če je za obratovanje letališča to potrebno (prvi 
odstavek 89. člena), 
4. ne dovoli rabe letališke infrastrukture in zagotavljanja 
predpisanih služb, glede na referenčno kodo, kategorijo, 
namen in zmogljivost letališča ter glede na obseg zračnega 
prometa, v skladu z veljavnimi predpisi In obratovalnim 
dovoljenjem (90. člen), 
5. krši začasno omejitev ali prepoved obratovanja letališča 
(tretji odstavek 92. člena), 
6. ne pridobi predpisanega predhodnega soglasja (prvi 
odstavek 95. člena in prvi odstavek 96. člena), 
7. krši določbe v zvezi z obratovalnimi pogo|i ali 
obratovalnim dovoljenjem letališča (100. člen), 
8. krši katerega od posameznih podzakonskih predpisov, kl 
Jih izda minister, pristojen za promet (107. člen), 
9. ne zaznamuje ovir z orientacijskimi znamenji ali jih ne 
vzdržuje v brezhibnem stanju (prvi odstavek 111. člena), 
10. dopusti, da se naprave in sistemi postavijo in delujejo 
brez dovoljenja Uprave (prvi odstavek 112. člena), 
11. postopa v nasprotju s predpisi 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 113. člena), 
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 SIT do 500.000 SIT se za 
prekršek Iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe. 
(3) Z denarno kaznijo od 80.000 SIT do 150.000 SIT se kaznuje 
posameznik - fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

180. člen 
(letalski prekrški) 

(1) Z denarno kaznijo od 600.000 SIT do 6.000.000 SIT, se 
kaznuje za prekršek Izvajalec dejavnosti letaliških služb, ki 
je pravna oseba, od 600.000 SIT do 4.000.000 SIT, pa se 
kaznuje za prekršek izvajalec dejavnosti letaliških služb, kl 
je samostojni podjetnik posameznik, če: 
1. krši določbe v zvezi z objavo splošnih pogojev za uporabo 
letališča (prvi odstavek 93. člena), 
2. postavi novo ali poveča oziroma poviša obstoječo oviro 
brez predhodnega soglasja pristojnega organa (prvi 
odstavek 110. člena), 
3. če zgrajene ali povečane ovire ne odstrani na lastne 
stroške (četrti odstavek 110. člena), 
4. ne sodeluje pri pripravi In izvajanju ukrepov in postopkov 
varovan|a v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na 
njegovi podlagi oziroma ne postopa v skladu z določbami 
tega zakona ali predpisi, Izdani na n)egovi podlagi ali 
varnostnimi programi In drugimi navodili (drugI, tretji, četrti 
In peti odstavek 123. člena), 
5. med obratovanjem letališča ne zagotovi tehničnih in 
tehnoloških pogojev varovanja (tretji odstavek 125. člena), 
6. ne objavi varnostnih navodil in prepovedi za potnike In 
druge osebe ali Jih ne objavi na primeren način (drugi 
odstavek 129. člena). 
(2) Z denarno kaznijo od 80.000 SIT do 300.000 SIT se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe. 
(3) Z denarno kaznijo od 60.000 SIT do 140.000 SIT se kaznuje 
posameznik- fizična oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka tega člena. 

181. člen 
(letalski prekrški) 

Z denarno kaznijo od 100.000 do 150.000 SIT se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba Izvajalca navigacijskih služb 
zračnega prometa, če: 
1. ne zagotovi, da se pred določitvijo lokacije, prlčetka 
gradnje ali rekonstrukcije, oziroma pred postavitvijo 
infrastrukturnih objektov, naprav in sistemov navigacijskih 
služb zračnega prometa pridobi predhodno soglasje (prvi 
odstavek 117. člena), 
2. dopusti, da se kot v Izvajalcu navigacijskih služb zračnega 
prometa ne zagotovi predpisanih pogojev, ki so določeni z 
zakonom ali predpisi, izdanimi na njegovi podlagi (drugi 
odstavek 115. člena), 
3. dopusti, da se 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 dopusti, da se uporablja 
navedene objekte brez obratovalnega dovoljenja (prvi 
odstavek 119. člena). 
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182. člen 
(letalski prekrški) 

(1) Z denarno kaznijo od 500.000 SIT do 5.000.000 SIT se 
kaznuje za prekršek upravljalec vzletišča, če: 
1. ne izpolnjuje vseh predpisanih varnostnih in drugih 
pogojev za vzletišče (85. člen), 
2. krši začasno omejitev ali prepoved obratovanja vzletišča 
(tretji odstavek 92. člena), 
3. krši določbe v zvezi z obratovalnimi pogoji in 
obratovalnim dovoljenjem vzletišča (103. člen). 
(2) Z denarno kaznijo od 70.000 SIT do 250.000 SIT se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe. 
(3) Z denarno kaznijo od 70.000 do 130.000 SIT se kaznuje 
posameznik - fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

183. člen 
(letalski prekrški) 

Z denarno kaznl|o od 100.000 SIT do 150.000 SIT se kaznuje 
za prekršek vodja zrakoplova ali druga oseba, ki upravlja 
zrakoplov, če: 
1. krši pravila letenja (prvi odstavek 7. člena), 
2. v primeru kršitve zračnega prostora z zrakoplovom ne 
pristane na ukaz pristojnega organa v skladu z navodili 
(tretji odstavek 9. člena), 
3. ne opravi leta z zrakoplovom v skladu z veljavnimi predpisi 
ali prevaža osebe in stvari v komercialnem zračnem prevozu, 
če je presegel starost, ki jo predpiše minister (osmi odstavek 
57. člena), 
4. ni seznanjen z vsebino tovora, ki ga prevaža (sedmi 
odstavek 57. člena), 
5. ne ukrepa v skladu s pooblastili (prvi odstavek 58. člena), 
6. pred vzletom ne preveri ali sta posadka in zrakoplov 
pripravljena in sposobna za varen let in ali so vsi predpisani 
dokumenti na krovu (tretji odstavek 58. člena), 
7. policiji ne nudi strokovne pomoči in ji ne da obvestil, 
kadar ta to zahteva v skladu z zakonskimi pooblastili (osmi 
odstavek 58. člena), 
8. ne ukrepa v skladu s pooblastili (prvi in drugi odstavek 
59. člena), 
9. ne poskrbi, da so predmeti, ki so pomembni za postopek 
o prekršku ali za preiskavo kaznivega dejanja, predani 
ustreznemu organu (četrti odstavek 59. člena), 
10. ne obvesti Uprave o letalski nesreči s smrtnim izidom ali 
hu|šiml telesnimi poškodbami ali s precejšnjo škodo ali o 
resnem incidentu ter ji ne preda pisnega poročila (61. člen), 
11. ne poroča o okoliščinah, dogodkih in motnjah v 
delovanju, ki lahko vplivajo na plovnost zrakoplova (62. 
člen), 
12. z zrakoplovom takoj ne pristane na najbližjem primernem 
letališču v skladu z navodili pristojne službe zračnega 
prometa ( prvi odstavek 145. člena), 
13. ne poskrbi, da zrakoplov nemudoma zapusti območje, 
kjer Je letenje prepovedano (drugi odstavek 145. člena), 
14. 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 (149. člen). 

184. člen 
(letalski prekrški) 

Z denarno kaznijo od 80.000 SIT do 130.000 SIT se kaznuje 
za prekršek letalsko osebje ali drugo strokovno osebje, če: 

1. nima veljavne ustrezne licence in ratinga (prvi odstavek 
43. člena) oziroma če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 
43. člena, 
2. opravlja naloge na krovu zrakoplova, če je pod vplivom 
alkohola, narkotikov, ali drugih psihoaktivnih sredstev, ali 
če je zaužil zdravilo, ki lahko vpliva na njegove psihofizične 
sposobnosti (prvi odstavek 46. člena), 
3. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 46. člena, 
4. kot član posadke ne izpolnjuje ukazov vodje zrakoplova 
(četrti odstavek 58. člena), 
5. kot pilot ne vodi zapisov o času letenju (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 
114. člena). 

185. člen 
(letalski prekrški) 

(1) Z denarno kaznijo od 600.000 SIT do 6.000.000 SIT se 
kaznuje za prekršek letalski prevoznik, ki je pravna oseba, 
od 600.000 SIT do 4.000.000 SIT, pa se kaznuje za prekršek 
letalski prevoznik, ki je samostojni podjetnik posameznik, 
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 predpisanih pogojev (prvi 
odstavek 75.člena), 
4. opravlja komercialno dejavnost dajanja zrakoplovov v 
zakup, brez predhodne odobritve Uprave (tretji odstavek 
75. člena), 
5. nima ustreznega spričevala za letalsko dejavnost posebne 
vrste (drugI odstavek 75. člena), 
6. nima posebnega dovoljenja za letalsko prireditev ali 
letalsko tekmovanje (četrti odstavek 75. člena), 
7. opravlja redni zračni prevoz v nasprotju z mednarodnim 
sporazumom ali posebnim dovoljenjem (prvi odstavek 79. 
člena), 
8. opravlja posebni zračni prevoz brez dovoljenja (drugi 
odstavek 79. člena), 
9. rednega zračnega prevoza po svoji krivdi ne opravlja v 
skladu z redom letenja (prvi odstavek 82. člena), 
10. ne zagotovi osnovnih varnostnih pregledov zrakoplovov 
ali opreme, potrebne za njihovo izvajanje (četrti odstavek 
125. člena). 
(2) Z denarno kaznijo od 80.000 SIT do 300.000 SIT se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe letalskega prevoznika. 
(3) Z denarno kaznijo od 60.000 do 140.000 SIT se kaznuje 
tudi posameznik - fizična oseba, ki stori prekršek Iz prejšnjega 
odstavka tega člena. 

186. člen 
(letalski prekrški) 

(1) Z denarno kaznijo od 80.000 SIT do 150.000 SIT se za 
prekršek kaznuje posameznik - fizična oseba, če: 
1. nosi orožje ali nevarne predmete na javnem letališču 
oziroma prevaža orožje In nevarne predmete v nasprotju s 
predpisi (prvi odstavek 124. člena), 
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2. se giblje ali mudi na površinah In območjih, ki so 
namenjena za giban|e zrakoplovov In za navigacijske 
naprave, ne da bi opravl|al službeno opravilo In Imel ustrezno 
dovoljenje (prvi odstavek 126.člena), 
3. se giblje po površinah in ploščadih oziroma območjih 
javnega letališča In po varnostnih območjih na javnem 
letališču brez ustreznega spremljevalca (četrti odstavek 126. 
člena), 
4. ne sodeluje oziroma ne nudi pomoči pri preiskavi letalske 
nesreče ali incidenta v skladu s pooblastili in zahtevami 
komisije ali preiskovalca letalske nesreče (prvi odstavek 139. 
člena), 
5. v primeru letalske nesreče ali incidenta, odstrani ali 
premesti brez dovoljenja glavnega preiskovalca 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 140. člena), 
6. ob letalski nesreči najde stvari pa o tem ne obvesti policije, 
preiskovalnega organa, komisije ali preiskovalca (drugI 
odstavek 140. člena). 
(2) Z denarno kaznijo od 80.000 SIT do 150.000 SIT se za 
prekršek kaznuje potnik, če ravna v nasprotju s tretjim 
odstavkom 59. člena. 

187. člen 
(izterjava denarne kazni takoj na kraju prekrška) 

(1) Z denarno kaznijo 200.000 SIT kaznuje inšpektor takoj 
na kraju samem pravno osebo, ki je lastnik ali uporabnik 
zrakoplova, oziroma drugo pravno osebo, če: 
1. Uprave tekoče ne obvešča o vsaki spremembi podatkov, 
vpisanih v Register zrakoplovov (prvi odstavek 26. člena), 
2. Uprave ne obvesti o okoliščinah, dogodkih in napakah In 
nepravilnostih, ki bi lahko vplivale na plovnost zrakoplova 
(tretji odstavek 32. člena), 
3. odkloni Upravi predložitev vseh podatkov v zvezi s 
plovnostjo, vzdrževanjem, spremembami ali popravili 
zrakoplova ter vseh podatkov In statistik o njegovem 
delovanju in uporabi (peti odstavek 31. člena), 
4. ne zagotovi Upravi In njenim pooblaščencem prostega 
dostopa do vseh prostorov ter opreme lastnika oz. 
uporabnika oz. ne nudi pomoči Upravi za izvršitev njenih 
nalog (šesti odstavek 31. člena), 
5. nima ustreznih predpisanih dokumentov na krovu (prvi 
odstavek 41. člena), 
6. ne dopusti Upravi in vsakomur, ki mora pregledati letalske 
dokumente zaradi zaščite svo|lh pravic, pregleda teh 
dokumentov (drugi odstavek 41. člena). 
(2) Z denarno kaznijo 160.000 SIT kaznuje inšpektor za 
prekršek takoj, na kraju samem, samostojnega podjetnika 
posameznika, ki opravlja dejavnosti v letalstvu, ali drugega 
samostojnega podjetnika, če stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 
(3) Z denarno kaznijo 80.000 SIT kaznuje Inšpektor za 
prekršek tako| na kraju samem tudi odgovorno osebo pravne 
osebe, če stori prekršek iz prvega odstavka. 
(4) Z denarno kaznijo 70.000 SIT kaznuje Inšpektor za 
prekršek takoj na kraju samem posameznika - fizično osebo, 
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

188. člen 
(izterjava denarne kazni takoj na kraju prekrška) 

(1) Z denarno kaznijo 200.000 SIT kaznuje Inšpektor takoj 
na kraju samem pravno osebo, ki izvaja dejavnosti v 
letalstvu, oziroma 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) Z denarno kaznijo 160.000 SIT kaznuje Inšpektor za 
prekršek takoj, na kraju samem, samostojnega podjetnika 
posameznika, ki opravlja dejavnosti v letalstvu, ali drugega 
samostojnega podjetnika posameznika, če stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 
(3) Z denarno kaznijo 80.000 SIT kaznuje inšpektor za 
prekršek takoj na kraju samem tudi odgovorno osebo pravne 
osebe, če stori prekršek iz prvega odstavka. 
(4) Z denarno kaznijo 70.000 SIT kaznuje inšpektor za 
prekršek takoj na kraju samem posameznika - fizično osebo, 
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

189. člen 
(izterjava denarne kazni takoj na kraju prekrška) 

(1) Z denarno kaznijo 200.000 SIT kaznuje inšpektor takoj 
na kraju samem pravno osebo, ki je letalski prevoznik, 
oziroma drugo pravno osebo, če: 
1. 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 (šesti odstavek 74. 
člena), 
2. pooblaščenim predstavnikom uprave ne omogoči 
prostega in neomejenega dostopa do prostorov, sredstev 
in opreme in dokumentov, ki jih Ima kot letalski prevoznik 
(prvi odstavek 77. člena), 
3. ne objavi reda letenja pred začetkom njegove veljavnosti 
za določeno prometno obdobje (drugI odstavek 82. člena), 
4. ne pošilja predpisanih evidenc o opravljenem prometu in 
njihovi rednosti ministrstvu, pristojnem za promet, v skladu 
z navodili (četrti odstavek 82. člena), 
5. 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 82. člena). 
(2) Z denarno kaznijo 160.000 SIT kaznuje Inšpektor za 
prekršek takoj, na kraju samem, samostojnega podjetnika 
posameznika, ki je letalski prevoznik, ali drugega 
samostojnega podjetnika, če stori prekršek Iz prejšnjega 
odstavka. 
(3) Z denarno kaznijo 80.000 SIT kaznuje inšpektor za 
prekršek takoj na kraju samem tudi odgovorno osebo pravne 
osebe, če stori prekršek iz prvega odstavka. 
(4) Z denarno kaznijo 70.000 SIT kaznuje inšpektor za 
prekršek takoj na kraju samem posameznika - fizično osebo, 
ki stori prekršek Iz prvega odstavka tega člena. 

190. člen 
(izterjava denarne kazni takoj na kraju prekrška) 

(1) Z denarno kaznijo 200.000 SIT kaznuje Inšpektor takoj 
na kraju samem pravno osebo, ki Je pod Inšpekcijskim 
nadzorom po tem zakonu, če: 
1. Inšpektorju ne omogoči nemotenega nadzora (prvi 
odstavek 166. člena), 
2. inšpektorju v roku, ki ga določi, ne posreduje zahtevanih 
podatkov, pisnih pojasnil ali Izjave v zvezi s predmetom 
nadzora (peti odstavek 166. člena), 
3. ne ravna po izdani prepovedi ali ukrepu inšpektorja (167. 
člen), 
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4. nadaljuje z opravljanjem delovnega procesa oziroma 
delavnosti, kljub Izdani odločbi o prepovedi (169. člen). 
(2) Z denarno kaznijo 160.000 SIT kaznuje Inšpektor za 
prekršek takoj, na kraju samem, samostojnega podjetnika 
posameznika, ki je pod Inšpekcijskim nadzorom po tem 
zakonu, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 
(3) Z denarno kaznijo 80.000 SIT kaznu|e inšpektor za 
prekršek takoj na kraju samem tudi odgovorno osebo pravne 
osebe, ki |e pod inšpekcijskim nadzorom, če stori prekršek 
iz prvega odstavka in z denarno kaznijo 80.000 SIT kaznuje 
Inšpektor takoj na kraju samem tudi odgovorno osebo 
upravnega organa, ki Je pod inšpekcijskim nadzorom, če 
stori prekršek Iz 2. točke prvega odstavka tega člena. 
(4) Z denarno kaznijo 70.000 SIT kaznuje Inšpektor za 
prekršek takoj na kraju samem posameznika - fizično osebo, 
ki stori prekršek Iz prvega odstavka tega člena. 

191. člen 
(zastaranje) 

(1) Postopek zaradi letalskega prekrška po tem zakonu nI 
dopusten, če je preteklo več kot dve leti od dneva, ko Je bil 
prekršek storjen. 
(2) Zastaranje postopka pretrga vsako dejanje, ki ga stori 
pristojni organ za pregon storilca prekrška. Z vsakim 
pretrganjem začne zastaralni rok teči znova, 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. 

192. člen 
(varstveni ukrepi) 

(1) Skupaj s kaznijo za prekršek Iz tega poglavja, zlasti za 
prekršek iz 183. In 184. člena, se pod pogoji, določenimi z 
zakonom, ki ureja prekrške, storilcu prekrška lahko Izreče 
varstveni ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti, za katero 
izda ustrezno dovoljenje pristojni organ po določbah tega 
zakona v obliki licence, ratlnga, pooblastila, potrdila ali 
spričevala letalskega osebja oziroma potrdila drugega 
strokovnega osebja. 
(2) Skupaj s kaznijo za prekršek iz tega poglavja, zlasti za 
prekršek Iz prvega odstavka 176. člena, za prekršek Iz 2. In 5. 
točke prvega odstavka 177. člena, za prekršek iz prvega 
odstavka 178. člena, za prekršek Iz prvega odstavka 185. 
člena, za prekršek iz prvega odstavka 179. člena ter 2., 4. In 
5. točke prvega odstavka 180. člena, se pod pogoji, 
določenimi z zakonom, ki ureja prekrške, storilcu prekrška 
lahko izreče varstveni ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti 
uporabniku ali lastniku zrakoplova, letalskemu prevozniku, 
Izvajalcu dejavnosti v letalstvu, izvajalcu dejavnosti 
letaliških služb ali drugi pravni osebi oziroma samostojnemu 
podjetniku posamezniku, ki stori navedeni letalski prekršek. 
(3) Prepovedi iz prvega in drugega odstavka tega člena se 
lahko Izrečejo v trajanju od 3 do 12 mesecev. 
(4) Skupaj s kaznijo za prekršek iz 1. točke prvega odstavka 
186. člena se storilcu obvezno izreče varstveni ukrep odvzem 
predmetov. 

13. 0 AKTI VLADE IN AKTI MINISTROV 

193. člen (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 
skrbijo za tekoče vnašanje sprememb v priloge k Čikaški 
konvenciji. 

194. člen (-) 
(akti Vlade) 

(1) Vlada predpiše: 
- postopek za Izvedbo prisilnega pristanka zrakoplova (četrti 
odstavek 9. člena), 
- sestav arbitraže za posamezen primer stavke In podrobneje 
uredi postopek (peti odstavek 15. člena), 
- varovanje, s katerimi določi zlasti: naloge in pristojnosti 
nacionalne komisije za varovanje In letališke komisi|e za 
varovanje; osnovne In posebne varnostne preglede ter 
ukrepe; obvezne vsebine letalskih varnostnih programov 
In načrtov za postopke v sili In način nadzora nad njihovim 
izvajanjem ter naloge posameznih organov in organizacij 
(četrti odstavek 123. člena), 
- ustrezne postopke v zvezi z nošenjem orožja in nevarnih 
predmetov na letališču in v zvezi z njihovim prevozom v 
zračnem prometu (prvi odstavek 124. člena), 
- način Izdaje enotnega dovoljenje za gibanje In muditev na 
območjih Iz tretjega odstavka tega člena ter razloge za 
zavrnitev Izdaje ali odvzem dovoljenja (peti odstavek 126. 
člena), 
- na katerih letališčih se ustanovijo letališke komisije za 
olajšave v zračnem prevozu, njihove naloge In sestavo ter 
ukrepe, način In postopke za olajšave v zračnem prevozu In 
poenostavitev formalnosti (četrti odstavek 132. člena), 
- preiskovanje letalskih nesreč, resnih incidentov In 
incidentov, načinu obveščanja in delu preiskovalnega 
organa, obveščanju pristojnih organov o navedenih 
dogodkih ter o obveznostih letalskega In drugega 
strokovnega osebja v tej zvezi (tretji odstavek 139. člena), 
• 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 
(tretji odstavek 145. člena). 

(2) Vlada lahko: 
- omeji ali prepove letenje zrakoplovov v celotnem 
slovenskem zračnem prostoru ali nad določenimi območji 
za zagotovitev varnosti In obrambnih interesov (prvi 
odstavek 10. člena), 
- določi Izjemo glede letov z nadzvočno hitrostjo (11. člen), 
- odloči o izjemi glede nošen|a oborožitve In izvldniške 
opreme na način, ki omogoča uporabo oborožitve In 
Izvldniške opreme za tuje zrakoplove (drugI odstavek 13. 
člena), 
- predpiše mejne vrednosti emisij, ki jih morajo izpolnjevati 
zrakoplovi, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji (šesti 
odstavek 30. člena), 
- začasno omeji ali prepove obratovanje letališča, če to 
zahtevajo Interesi varnosti, zdravja, varovanja okolja, 
varovanja trga, mednarodnih odnosov ali podobni državni 
interesi (drugi odstavek 92. člena), 
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- določi strožje kriterije glede določanja ovir za zračni promet 
v območjih posameznih prometnih koridorjev (ceste, 
železnice, zračne poti, notranje plovne poti, 
visokonapetostni vodi In podobno), tako da se praviloma 
pokrivajo z varovalnim pasom (peti odstavek 108. člena), 
- prenese nalogo opravljanja preiskave o nesreči ali nezgodi 
na drugo državo članico Skupnosti (deveti odstavek 136. 
člena), 
- prepove tudi prevažanje drugega posebnega blaga, kadar 
je to potrebno in v Interesu javnega reda In varnosti (drugi 
odstavek 146. člena), 
- predpiše postopek za izvedbo preprečitve odhoda 
zrakoplova in izjeme (drugi odstavek 150. člena), 
- določi izjeme glede zemljišč, objektov In služb Iz prvega 
odstavka 156. člena (drugi odstavek 156. člena), 
- predpiše cene v obliki tarif, pristojbin, najemnin ali 
nadomestil za uporabo objektov in naprav v njeni lasti In za 
opravljene službe iz 160. člena tega zakona in za službe, ki 
jih zagotavljajo pristojni državni organi po določbah tega 
zakona (tretji odstavek 161. člena). 

(3) Vlada določi: 
• način znižanja imlsij pod predpisano mejno vrednost na 
območjih, ki so zavarovana po predpisih o ohranjanju 
narave (sedmi odstavek 30. člena), 
- pogoje, ki jih mora Izpolnjevati služba Iskanja In reševanja 
zrakoplovov (prvi odstavek 123. člena), 
- 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.; ter 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 (prvi odstavek 133. 
člena), 
- način In pogoje v zvezi z uveljavljanjem pravice do nagrade 
(prvi odstavek 134. člena), 
- zahteve In omejitve glede rabe zemljišč Iz 154. člena tega 
zakona zaradi zagotovitve javnega Interesa in varnosti 
civilnega letalstva (prvi odstavek 154. člena), 
- ravnanje Izvajalcev dejavnosti služb na letališču In 
navigacijskih služb zračnega prometa v primerih, ko lahko 
pride do motenja ali ogrožanja varnosti In rednosti zračnega 
prometa (prvi odstavek 162. člena). 

(4) Vlada sprejme oziroma izda: 
- Letalski varnostni program za Republiko Slovenijo (128. 
člen), 
- koncesijski akt Iz drugega odstavka 155. člena, v katerem 
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 (peti 
odstavek 155. člena); 
• predpis s katerim podrobneje določi način izvajanje javnih 

služb na javnih letališčih in obveznosti izvajalcev javnih 
služb, ki niso določene z letalskimi tehničnimi in varnostmi 
standardi (drugI odstavke 161. člena), zlasti pa: 
1. organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega 
opravljanja po vrstah in številu izvajalcev; 
2. vrsto in obseg storitev ter njihovo prostorsko 
razporeditev; 
3. pogoje za zagotavljanje In uporabo storitev javnih služb; 
4. pravice In obveznosti uporabnikov storitev javnih služb; 
5. vire financiranja In način njihovega oblikovanja; 
6. vrsto In obseg objektov, naprav In sistemov, potrebnih za 
izvajanje javne službe, ki so lastnina republike ali lokalne 
skupnosti ter del javne lastnine, ki je javno dobro In varstvo, 
ki ga uživa; 
7. druge elemente, ki so pomembni za opravljanje in razvoj 
javne službe. 

195. člen (-) 
(akti ministrov) 

(1) Minister, pristojen za promet, predpiše: 
- pravila letenja (drugI odstavek 7. člena), 
• pravila, postopke in način Izdajanja dovoljenj za lete 
zrakoplovov (tretji odstavek 12. člena), 
- vsebino, način in postopek za zagotavljanje Informacij, 
potrebnih za varen, reden In tekoč zračni promet (drugi 
odstavek 14. člena), 
- registrske oznake, način njihovega določanja in 
namestitve, glede na vrsto in kategorijo zrakoplova (drugi 
odstavek 20. člena), 
- pogoje, pod katerimi se zrakoplov v izdelavi vpiše v Dodatek 
k registru zrakoplovov (drugi odstavek 25. člena), 
- vsebino glavne knjige Registra zrakoplovov in zbirke listin 
(prvi odstavek 29. člena), 
- strokovne in tehnične pogoje, ki jih morajo Izpolnjevati 
pooblaščene osebe iz četrtega odstavka 19. člena (prvi 
odstavek 29. člena), 
- natančnejšo vsebino evidenc, postopke za njihovo vodenje, 
oznake In uporabo letalnih naprav Iz drugega odstavka 19. 
člena tega zakona (prvi odstavek 29. člena), 
- plovnostne zahteve In postopke za Izdajo in podaljšanje 
veljavnosti spričeval o plovnosti ter priznanje veljavnosti 
tujih spričeval o plovnosti (četrti odstavek 30. člena), 
• o licencah letalskega tehničnega osebja ter o pogojih in 
postopkih za Izdajo potrdil in spričeval Iz 37. člena tega 
zakona in o ugotavljanju ustreznosti organizacij za Izdelavo 
in opravljanje vzdrževanja, sprememb ali popravil 
zrakoplovov, motorjev, propelerjev, delov In opreme 
zrakoplovov (drugI odstavek 37. člena), 
- zahteve za certiflkacijo tipa, postopke za izdajo certifikata 
tipa oziroma ustreznega potrdila in določi postopek za 
priznanje tujega certifikata tipa (sedmi odstavek 38. člena), 
- delitev zrakoplovov In opremo, ki mora biti vgrajena v 
zrakoplov glede na razvrstitev - glede na vrsto, kategorijo, 
namen, uporabo, težo in drugo (tretji odstavek 39. člena), 
• letalske dokumente In kateri morajo biti stalno na krovu 
zrakoplova (prvi odstavek 41. člena), 
- zahteve glede sestava posadke, ki mora biti na krovu 
zrakoplova, glede na usposobljenost in Izkušenost osebja, 
razred, tip in vrsto zrakoplova, izkušnje prevoznika in vrsto 
ter način Izvedbe leta z zrakoplovom, pri čemer upošteva 
tudi Skupne letalske predpise, navedene v Prilogah št. 2 in 
št. 3, ki sta sestavni del tega zakona (četrti odstavek 42. 
člena), 
- pogoje In postopek za priznanje tujih licenc (peti odstavek 
43. člena), 
- strokovne In tehnične pogoje, ki jih morajo Izpolnjevati 
pooblaščene osebe za vodenje evidence Iz tretjega in 
četrtega odstavka 52. člena (osmi odstavek 52. člena), 
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- vsebino In postopek za vodenje registra In evidence iz 
drugega In tretjega odstavka 52. člena (osmi odstavek 52. 
člena), 
- pogoje Iz šestega odstavka 54. člena ter način in vsebino 
pregleda pred Izdajo ustreznega spričevala Iz drugega 
odstavka 54. člena (sedmi odstavek 54. člena), 
• starost, do katere se smejo opravljati opravila vodje 
zrakoplova, s katerim se prevažajo osebe in stvari v zračnem 
prevozu (osmi odstavek 57. člena), 
- dovoljeni čas letenja, čas delovne obveznosti, minimalne 
počitke, število vzletov in pristankov med delovnim časom 
ter zahteve v zvezi z vodenjem (četrti odstavek 63. člena), 
- natančnejše zahteve, način in postopek pridobitve 
spričevala letalskega prevoznika v skladu z devetim 
odstavkom 74. člena (deseti odstavek 74. člena), 
- pogoje za letalske prireditve In letalska tekmovanja (četrti 
odstavek 75. člena), 
- natančnejše zahteve, način In postopek pridobitve 
spričevala oziroma dovoljenja za Izvajanje dejavnosti iz 75. 
člena, 
- pogoje In primere, ko dovoljenje iz prvega odstavka 79. 
člena ni potrebno (drugi odstavek 79. člena), 
- način in postopke dodeljevanja slotov ter letališča, na 
katerih je določanje slotov obvezno (drugI odstavek 91. 
člena), 
- tehnične pogoje, omejitve in način uporabe vzletišč (drugI 
odstavek 103. člena), 
- vsebino In način vodenja vpisnika civilnih letališč in 
vpisnika vzletišč (drugi odstavek 104. člen), 
- orientacijska znamenja in način zaznamovanja ovir (111. 
člen), 
• pogoje dela in delo navigacijskih služb (tretji odstavek 
122. člena) in sicer: 
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.; 
• pogoje v zvezi z namestitvijo In uporabo radijske opreme 
na krovu zrakoplova In drugih naprav za komunikacijo za 
namene civilnega letalstva (152. člen), 
- obrazec službene izkaznice In postopek za njeno Izdajo 
(tretji odstavek 170. člena). 

(2) Minister, pristojen za promet, izda: 
1. predpise v zvezi z letalskim in drugim strokovnim osebjem 
(prvi odstavek 49. člena), v katerih določi: 
• katero osebje šteje v letalsko, 
- pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi dobiti licenco 
oziroma pooblastilo letalskega osebja ali želi podaljšati 
njegovo veljavnost, 
- čas veljavnosti posamezne licence oziroma pooblastila, 
- katero osebje šteje v drugo strokovno osebje Iz drugega 
odstavka 48. člena, 
- pogoje, ki jih mora Izpolnjevati drugo strokovno osebje, ki 
želi dobiti potrdilo o Izpolnjevanju pogo|ev za opravljanje 
del v zračnem prometu ali želi podaljšati njegovo veljavnost, 
- čas veljavnosti posameznega potrdila za drugo strokovno 
osebje, 
2. predpis o vodenju knjižice letenja, ki jo mora voditi pilot 
(64. člen), 

3. predpise o razvrščanju letališč in pogojih, ki jih morajo 
Izpolnjevati v odvisnosti od razvrstitve (peti odstavek 83. 
člena), 
4. predpise, s katerimi podrobneje predpiše in določi zlasti: 
- katere službe na letališču morajo biti organizirane na 
določenem letališču ali njegovem delu glede na referenčno 
kodo, kategorijo In namen letališča ter glede na obseg 
zračnega prometa; 
- katere so druge letališke službe Iz 7. točke drugega odstavka 
87. člena In pomožne službe iz 8. točke tretjega odstavka 
87. člena; 
■ službe na letališču, ki morajo biti organizirane na letališču 
za lastne potrebe (četrti odstavek 87. člena), 
5. predpis, s katerim podrobneje določi: 
- način zagotavljanja služb na letališču in navigacijskih služb 
zračnega prometa na primeren, nepristranski, pregleden In 
nediskriminatoren način; 
- opravljanje strokovno tehničnih, organizacijskih In 
razvojnih nalog na področju javnih služb (tretji odstavek 
162. člena). 

(3) Minister, pristojen za promet in zveze, določi: 

- karakteristike in pogoje letališča glede na referenčno kodo 
in kategorijo letališča ter v odvisnosti od namena letališča 
oziroma vzletišča in obsega zračnega prometa (prvi odstavek 
107. člena) in pri tem določi zlasti: 

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 zagotavljanja kakovosti; 
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, kl se smejo opravljati na 
vzletišču; 
- kateri konkretni 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 (drugi odstavek 116. člena), 
- v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje, določi pogoje, 
ki jih mora izpolnjevati služba letalske meteorologije (drugI 
odstavek 122. člena). 

(4) Minister, pristojen za promet, lahko: 
- Izda natančnejše predpise za izvedbo določb 67. do 73. 
člena tega zakona (deveti odstavek 67. člena), 
• določi zračne poti, po katerih morajo leteti zrakoplovi v 
slovenskem zračnem prostoru in lahko Izda predpise za 
prečkanje državnih mej v zračnem prometu (prvi odstavek 
144. člena), 
- predpiše omejitve glede gibanja in uporabe objektov, 
namenjenih premikanju v zraku, kl jih nI mogoče uvrstiti 
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med zrakoplove, zaradi zagotovitve varnosti zračnega 
prometa (drugI odstavek151. člena), 
- 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 (prvi odstavek 153. 
člena), 
- predpiše obrazce, ki jih izdaja Uprava (drugi odstavek 214. 
člena). 

(5) Minister, pristojen za promet, v soglasju z: 
1. ministrom, pristojnim za zunanje zadeve In ministrom, 
pristojnim za obrambo: 
- predpiše pravila, postopke in način Izdajanja dovoljenj za 
lete tujih državnih zrakoplovov (četrti odstavek 12. člena); 
2. ministrom, pristojnim za okolje In prostor, predpiše: 
- druge okoljevarstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati 
zrakoplov, ki se uporablja v Republiki Sloveniji, postopke 
ugotavljanja mejnih vrednosti emisij In drugih 
okoljevarstvenih zahtev ter listine, s katerimi se dokazujejo 
(deveti odstavek 30. člena), 
- dovoljeni skupni hrup in emisije motorjev 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 (prvi odstavek 113. člena); 
3. ministrom, pristojnim za zdravstvo: 
- Izda natančnejše predpise v zvezi z zdravstvenimi 
zahtevami iz 50. člena tega zakona (trinajsti odstavek 50. 
člena). 
4. ministrom, pristojnim za notranje zadeve in ministrom, 
pristojnim za zaščito in reševanje: 
- izda podrobne vsebine načrtov za postopke v sili (drugi 
odstavek 107. člena); 
5. ministrom, pristojnim za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami In ministrom, pristojnim za notranje zadeve: 
- določi podrobne vsebine načrtov za postopke v sili (četrti 
odstavek 122. člena); 
6. ministrom, prlsto|nim za notranje zadeve in ministrom, 
pristojnim za finance: 
- izda predpise o redu in zemeljskem prometu na letališču 
(peti odstavek 123. člena); 
7. ministrom, pristojnim za notranje zadeve: 
- izda predpise o nalogah In delu stalne komisije za varnost 
letenja ter sistemu obveščanja (deseti odstavek 135. člena); 
8. ministrom, pristojnim za finance: 
- določi ceno obrazcev iz 1. točke drugega odstavka 214. 
člena In višino stroškov iz prvega odstavka 214. člena, ki jih 
stranke plačujejo pristojnemu organu (drugi odstavek 214. 
člena). 

(5) Minister, pristojen za obrambo: 
- predpiše vsebine in pogoje za vojaški register zrakoplovov, 
oznake državne pripadnosti ter registrske oznake vojaških 
zrakoplovov (drugi odstavek 29. člena), 
- v soglasju z ministrom, pristojnim za promet, izda posebne 
predpise iz 65. člena tega zakona (sedmi In tretji odstavek 
65. člena). 

(6) Minister, pristojen za notranje zadeve: 
- lahko določi obseg in način varovanja ter rok za izvršitev 
teh del ali odredi varovanje s policijo do odprave 
pomanjkljivosti, če pristojni organ ugotovi, da ni 
zagotovljeno predpisano izvajanje osnovnih varnostnih 
pregledov ali varovanje nadzorovanih In varnostno čistih 
območij (šesti odstavek 125. člena). 

14.0. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE 

196. člen (183. člen) 
(smiselna uporaba določb posameznih predpisov) 

(1) Do izdaje predpisov iz 194. in 195. člena tega zakona, se v 
Republiki Sloveniji uporabljajo naslednji Izvršilni predpisi, 
kolikor 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), 
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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 padalstvu (Uradni list SFRJ, št. 73/89 in 57/90), 
26. Pravilnik o načinu preiskovanja letalskih nesreč (Uradni list 
SFRJ, št. 66/87), 
27. Pravilnik o preiskovanju ogrožanja varnosti letal (Uradni list 
SFRJ, št. 79/87), 
28. 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), 
29. Pravilnik o homologaciji letala, motorja, propelerja, padala, 
balona, zmaja in opreme letala (Uradni list SFRJ, št. 54/88), 
30. 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), 
31. Pravilnik o številu in sestavi članov posadke letala (Uradni list 
SFRJ, št. 57/78 in 7/83), 
32. Pravilnik o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo 
letalskega tehničnega osebja kontrole letenja (Uradni list SFRJ, 
št. 13/79). 
33. Pravilnik o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo 
kontrolorjev letenja (Uradni list SFRJ, št. 62/79), 
34. 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), 
35. 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), 
36. Pravilnik o obrazcu dovoljenja za delo strokovnega osebja, ki 
opravlja dela, pomembna za varnost zračne plovbe (Uradni list 
SRS, št. 39/83), 
37. 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), 
38. 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), 
39. Pravilnik o obrazcu izkaznice inšpektorja za varnost zračne 
plovbe (Uradni list SFRJ, št. 47/75), 
40. Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, 
izpitih, dovoljenjih in pooblastilih osebja službe za zveze pri kontroli 
letenja (Uradni list SFRJ, št. 12/88), 
41. Pravilnik o strokovni izobrazbi strokovnem usposabljanju, 
izpitih, dovoljenjih in pooblastilih letalsko prometnega osebja 
(Uradni list SFRJ, št. 37/88), 
42. 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), 
43. 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), 
44. 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), 
45. 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), 

46. Odredba o zračnih poteh (Uradni list SFRJ, št. 79/87, 22/89 in 
22/91). 

(2) Do izdaje predpisov iz prejšnjega člena v Republiki Sloveniji 
veljajo določbe predpisov, kolikor 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 zrakoplovnega osebja (Uradni list RS, št. 23/ 
95), 
7. Pravilnik o številu in sestavi članov posadke letala (Uradni list 
RS, št. 27/95), 
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 zrakoplovnega 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, 49/98, 77/98), 
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 usposobljenosti 
zrakoplovnega osebja (Uradni list RS, št. 54/97), 
16. Sklep o ustanovitvi letališke kontrole letenja Cerklje, 
Cerklje ob Krki (Uradni list RS, št. 49/97), 
17.Pravilnik za varno vzletanje In pristajanje letal v pogojih 
zmanjšane vidljivosti (Uradni list RS, št. 68/97), 
18. Pravilnik o načinu In pogojih Izrabe rekreacijskega 
dopusta kontrolorjev letenja In pomočnikov kontrolorjev 
letenja Uprave RS za zračno plovbo (Uradni list RS, št. 79/ 
97), 
19. Pravilnik o identifikacijskem znaku - priponki za osebe 
zaposlene v Upravi RS za zračno plovbo in za druge osebe 
(Uradni list RS, št. 43/98), 
20.Pravilnik o izkaznici pooblaščenega delavca Ministrstva 
za promet in zveze (Uradni list RS, št. 72/98), 
21. Uredba o jadralnem zmajarstvu In jadralnem padalstvu 
(Uradni list RS, št. 13/99), 
22. Pravilnik o številu in sestavi članov kablnskega osebja 
(Uradni list RS, št. 24/99), 
23. Pravilnik o delovnem času posadk zrakoplovov (Uradni 
list RS, št. 31/99). 
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197. člen (184. člen) 
(predpisi, ki prenehajo veljati oziroma se prenehajo 

uporabljati) 

(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). 

(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). 

198. člen (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 
certificiranemu 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 f 

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, življenjska 
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 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. 

199. člen (186. člen) 
(predpisi o izdelavi zrakoplovov in skupni letalski 

predpisi) 

(1) 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. 

200. člen (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: 
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 
zrakoplova,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 zrakoplove 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. 
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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 pravim 
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. 

201. člen (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. 

202. člen (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, naslednje 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 nasledn|e 
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 
Upravi naslednje njegove listine: potrdilo o vpisu v Register 
zrakoplovov, spričevalo o plovnosti zrakoplova in dovoljenje 
za delo radijske postaje (če ga Ima). 
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 in 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. 
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. 

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 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. 
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203. člen (190. člen) 
(predpisi o licencah) 

(1) Do izdaje predpisov iz 42. - 65. člena lega zakona se štejejo 
dovoljenja za delo in pooblastila, izdana letalskemu osebju v skladu 
z določbami zakona o zračni plovbi za licenco, rating, pooblastilo, 
spričevalo In potrdilo po tem zakonu in ostanejo v veljavi do 
izteka veljavnosti posameznega dovoljenja oziroma najdalj do 
izteka prehodnih obdobij, določenih v navedenih predpisih. 
(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, 
če vložnik izkaže, da izpolnjuje vse predpisane strokovne, 
zdravstvene, starostne in druge pogoje v skladu s predpisi iz 
196. 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 34. točke prvega 
odstavka 196. 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. 

204. člen-(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. 

205. člen (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. 

206. člen (193. člen) 
(predpi6i o omejitvah delovne obveznosti) 

Do izdaje predpisov iz 42. - 65. člejia tega zakona sme za člana 
posadke zrakoplova v 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. 

207. člen (194. člen) 
(predpisi o operativni licenci in spričevalu letalskega 

prevoznika) 

(1) Podzakonske akte iz 67. in 74. člena tega zakona izda minis- 
ter, pristojen za promet, najkasneje v šestih mesecih od 
uveljavitve tega zakona in se začnejo uporabljati po poteku 
šestih mesecev 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. Vlogo za izdajo listine po tem zakonu vloži 
predlagatelj pri Upravi najkasneje v roku 60 dni pred 
začetkom uporabe podzakonskih aktov Iz prvega odstavka 
tega člena. 
(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 74. 
člena tega zakona, če ima na dan uveljavitve tega zakona veljavno 
listino, izdano na podlagi 28. člena zakona iz prejšnjega odstavka. 
Določba tega odstavka se uporablja do začetka uporabe 
podzakonskih aktov Iz prvega odstavka tega člena. 

208. člen (-) 
(uporaba nekaterih določb) 

Določbe drugega do šestega odstavka 38. člena, sedmega 
odstavka 70. člena, tretjega odstavka 72. člena in četrtega 
odstavka 79. člena tega zakona se uporabljajo od dneva 
članstva Republike Slovenije v Skupnosti, oziroma od dneva 
uveljavitve mednarodne pogodbe, ki se sklene na podlagi 
4. točke 55. člena Evropskega sporazuma oziroma druge 
mednarodne pogodbe. 

209. člen (195. člen) 
(letališča in navigacijske službe zračnega prometa) 

(1) Vlada določi sistem letališč iz 84. 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 katastrskega načrta (mapna kopija ), 
6. izpiske iz zemljiške knjige za parcele letališča, 
vse v obsegu, ki še ni bil predložen Upravi. 

210. člen (196. člen) 
(varovanje) 

Osnovne varnostne preglede in druge naloge varovanja iz tretjega 
odstavka 125. člena tega zakona, prevzamejo izvajalci letaliških 
služb iz 155. člena tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi 
predpisov in programov iz 123. In 127. člena tega zakona. 
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211. člen (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. 

212. člen (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. 

213. člen (199. člen) 
(opravljanje nadzora v prehodnem obdobju) 

(1) Z uveljavitvijo tega zakona sedanji Inšpektorji za letalski 
promet v skladu s 163. členom tega zakona nadaljujejo delo 
v okviru Letalskega inšpektorata Republike Slovenije, v 
njegovo sestavo pa pridejo tudi delavci iz Prometnega 
Inšpektorata Republike Slovenije, ki opravljajo 
administrativno tehnične in druge naloge za inšpektorje za 
letalski promet. 
(2) Letalski Inšpektorat prevzame tudi sredstva za delo, 
inventar in opremo, ki jo uporabljajo delavci iz prejšnjega 
odstavka, ter dokumentacijo, arhiv In nedokončane zadeve, 
ki se nanašajo na opravljanje nalog Inšpekcije. 
(3) Z uveljavitvijo tega zakona se spremeni Zakon o 
organizaciji In delovnem področju ministrstev (Uradni list 
RS, št. 71/94, 47/97) tako, da se v šestem odstavku 13. člena 
navedenega zakona črtajo besede: "in zračni promet" ter 
beseda: "letališča"; za šestim odstavkom pa se doda novi 
sedmi odstavek, ki se glasi: 
"Letalski Inšpektorat Republike Slovenije nadzoruje 
Izvajanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki 
urejajo letalstvo, zračni promet in letališča, kolikor z 
zakonom o letalstvu ali s posebnimi predpisi, izdanimi v 
skladu z določbami zakona o letalstvu, to ni posebej 
urejeno." 

214. člen (200. člen) 
(stroški) 

(1) Za licenco, rating, pooblastilo, spričevalo 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, če se z navedenimi predpisi 
ne določi drugačen rok. Po preteku tega roka se izdana listina, 
na vlogo imetnika za podaljšanje veljavnosti listine, zamenja z 
novo ob izteku veljavnosti listine. 

215. člen (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 

216. člen (202. člen) 
(začetek veljavnosti zakona) 

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

i 
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OBRAZLOŽITEV: 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi Predloga zakona 
o letalstvu (ZLet) - EPA 372 - II - prva obravnava, na 11. seji, dne 
26. februarja 1999, sprejel naslednja sklepa: 

1. Državni zbor Republike Slovenije sprejema temeljne cilje 
In poglavitne rešitve predloga zakona o letalstvu In meni, 
da je primerna podlaga za pripravo zakona za drugo 
obravnavo 

in 

2. Predlagatelj zakona naj ob pripravi predloga zakona o 
letalstvu za drugo obravnavo upošteva naslednja stališča 
In predloge: 

1. Dodatno naj prouči in navede skladnost posameznih določb 
predloga zakona z določbami Evropskega sporazuma o pridružitvi 
med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi Skupnostmi 
in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske 
unije, na drugi strani, ter skladnost z določbami posameznih 
predpisov Evropske unije, ki se nanašajo na civilno letalstvo. Pri 
tem naj v predlagano besedilo vgradi določbe iz predpisov 
Evropske unije tako, da bo zagotovljena skladnost s temi predpisi 
in njihovo izvajanje v Republiki Sloveniji. 

Predlog zakona o letalstvu (ZLet) je bil s pismom dne 1. aprila 
1998 poslan Generalnemu direktoratu VII v pregled zaradi 
ugotovitve njegove usklajenosti s pravnim redom Evropske unije 
za zračni promet. 

Prva ocena dana ob pregledu usklajenosti s pravnim redom 
Evropske unije za zračni promet, dana v Bruslju v novembru 
1998 je bila pozitivna. 

V nadaljevanju obrazložitve je pri posameznih konkretnih določbah 
navedeno upoštevanje posameznih predpisov Evropske unije. 

Vsebinsko Predlog zakona o letalstvu ureja naslednja področja, 
ki jih ureja pravni red Evropske unije: 

1. varnost v letalstvu In tehnična harmonizacija 
1.1 Pravni red EU 
1.1.1 Direktiva Sveta 93/65/EGS o opremi in sistemih za 

vodenje zračnega prometa, 
1.1.2 Direktiva Komisije 97/15 o sprejetju standardov 

Eurocontrol in o spremembi Direktive Sveta 93/65/EGS, 
1.1.3 Uredba Sveta 3922/91 s spremembo št. 2176/96 o 

usklajevanju tehničnih zahtev in upravnih postopkov na 
področju civilnega letalstva, 

1.1.4 Uredba Sveta 91/670 o medsebojnem priznavanju licenc 
osebja za opravljanje funkcij v civilnem letalstvu, 

1.1.5 Direktiva Sveta 94/56 o preiskavi letalskih nesreč in 
incidentov; 

1.2. Pravni red RS 
1.2.1 Zakon o letalstvu ■ določbe 6. poglavja: Navigacijske 

službe zračnega prometa in izvršilni predpisi, 
(tudi v zvezi z Mednarodno konvencijo Eurocontrol o 
sodelovanju za varnost zračne plovbe); 

1.2.2 velja enako kot za tč. 1.2.1, 
1.2.3 Zakon o letalstvu ■ zlasti določbe 2. poglavja: Zrakoplovi 

in izvršilni predpisi, 
1.2.4 Zakon o letalstvu - zlasti določbe 3. poglavja: Letalsko in 

drugo strokovno osebje in izvršilni predpisi, 

1.2.5 Zakon o letalstvu - zlasti določbe 8. poglavja: Iskanje in 
reševanje zrakoplovov ter letalske nesreče in incidenti in 
izvršilni predpisi; 

2. operacije na letališčih In okolje 
2.1. Pravni red EU 
2.1.1 Direktiva Sveta 92/14 s spremembo št. 98/20 o omejenem 

obratovanju letal, navedenih v 2. poglavju II. dela prvega 
zvezka priloge 16 k Čikaški konvenciji, 

2.1.2 Direktiva Sveta 89/629 o omejevanju emisij hrupa pri 
civilnih podzvočnih reaktivnih letalih, 

2.1.3 Direktiva Sveta 80/51 s spremembo št. 83/206 o 
omejevanju emisij hrupa pri podzvočnih letalih; 

2.2. Pravni red RS 
2.2.1 Zakon o letalstvu - zlasti določbe 2. poglavja: Zrakoplovi 

in izvršilni predpisi, 
2.2.2 Zakon o letalstvu - zlasti določbe 2. poglavja: Zrakoplovi 

in izvršilni predpisi, 
2.2.3 Zakon o letalstvu - zlasti določbe 2. poglavja: Zrakoplovi 

in izvršilni predpisi; 

3. dostop na tržišče zračnega prometa 
3.1. Pravni red EU 
3.1.1 Uredba Sveta 2407/92 o licenciranju letalskih prevoznikov, 
3.1.2 Uredba Sveta 95/93 o enotnih predpisih za dodelitev slotov 

na letališčih Skupnosti, 
3.1.3 Direktiva Sveta 96/67 o dostopu na trg za oskrbo 

zrakoplovov na letališčih Skupnosti (t.i. groundhandling); 

3.2. Pravni red RS 
3.2.1 Zakon o letalstvu • zlasti določbe 4. poglavja: Zračni prevoz 

in druge letalske aktivnosti in izvršilni predpisi, 
3.2.2 Zakon o letalstvu - zlasti določbe 5. poglavja: Letališča in 

vzletišča in izvršilni predpisi, 
3.2.3 Zakon o letalstvu - zlasti določbe 10. poglavja: Opravljanje 

služb na letališču in navigacijskih služb zračnega prometa 
ter javna gospodarska infrastruktura in izvršilni predpisi. 

Glede stališča Državnega zbora, naj predlagatelj v predlagano 
besedilo vgradi določbe iz predpisov Evropske unije tako, da bo 
zagotovljena skladnost s temi predpisi in njihovo izvajanje v 
Republiki Sloveniji, predlagatelj pojasnjuje, da je v nadaljevanju 
obrazložitve pri posameznih konkretnih določbah navedeno 
upoštevanje posameznih predpisov Evropske unije. 

Evropska komisija, Generalni direktorat VII promet je z dopisom 
z dne 27.11.1998 podal odgovor o združljivosti predloga 
slovenskega zakona o letalstvu. Iz pripomb v točki A: Splošne 
pripombe navedenega odgovora izhaja (clt.): 

Predlog zakona o letalstvu na splošno pomeni primeren 
globalni okvir za urejanje dejavnosti letalstva v skladu s 
pravom Skupnosti. Osnovna načela prava Skupnosti se v 
predlogu odražajo, zlasti glede izdajanja licenc letalskim 
prevoznikom. Neskladnosti so omejene (podrobno so 
navedene pod točko B v nadaljevanju tega poročila). 

Opozoriti je treba na to, da so najpomembnejše neskladnosti 
povezane z zakupom (23. člen predloga zakona), z 
dolžnostmi, ki so naložene letalskim prevoznikom (76. člen 
predloga zakona) in s preiskavo nesreč in incidentov v 
civilnem letalstvu (130. in 132. člen predloga zakona). 
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- Predlog zakona potrjuje, da bo naslednja vprašanja urejala 
sekundarna zakonodaja, ki bo sprejeta v kasnejši fazi: 
i) Priznanje licenc pilotov, ki jih izdajo tuje države (5. in 6. 
točka 43. člena in 53. člen predloga zakona). Pričakuje se, da 
bo sekundarna zakonodaja sprejeta do 31.12.2000. 
ii) Merila in postopek za izdajanje operativnih licenc (3. točka 
67. člena predloga zakona). Pričakuje se, da bo sekundarna 
zakonodaja sprejeta do 31.3.2000 (v vsakem primeru 
najkasneje eno leto po sprejetju predloga zakona po 194. 
členu). 

• V predlogu zakona posebej ni predvideno sprejetje 
sekundarne zakonodaje glede naslednjih vprašanj: 
i) Odgovornost letalskih prevoznikov. Vendar iz podatkov, ki 
jih je Slovenija predložila na sestanku v okviru primerjalnega 
pregleda zakonodaje (screeninga) dne 18. novembra 1998, 
izhaja, da bo to vprašanje urejeno v Zakonu o obligacijskih in 
stvarno-pravnih razmerjih v letalstvu, ki bo sprejet do 
31.3.2000. 
ii) Pravila poslovanja za računalniški sistem rezervacij. Vendar 
iz podatkov, kijih je Slovenija predložila na sestanku v okviru 
primerjalnega pregleda zakonodaje dne 18. novembra 1998, 
izhaja, da bo to vprašanje urejeno najkasneje eno leto pred 
pristopom k Evropski uniji. 
iii) Sistem kompenzacije v primeru, da se potnik ne more 
vkrcati na letalo. Vendar iz podatkov, ki jih je Slovenija predložila 
na sestanku v okviru primerjalnega pregleda zakonodaje dne 
18. novembra 1988, izhaja, da bo to vprašanje urejeno v 
Zakonu o obligacijskih in stvarno-pravnih razmerjih v letalstvu, 
ki bo sprejet do 31.3.2000. 
iv) Emisije hrupa. Vendar iz podatkov, ki jih je Slovenija 
predložila na sestanku v okviru primerjalnega pregleda 
zakonodaje dne 18. novembra 1998, izhaja, da bo to vprašanje 
urejeno z ad hoc ministrsko uredbo, ki naj bi bila predvidoma 
sprejeta leta 1999. 
v) Uradno obvestilo o tarifah v zračnem prometu. Očitno 
pričakovani datum za sprejetje zakonodaje o tem vprašanju 
še ni bil določen. 
vi) Oskrbovanje zrakoplova na letališču. Vendar iz podatkov, 
ki jih je Slovenija predložila na sestanku v okviru primerjalnega 
pregleda zakonodaje dne 18. novembra 1998, izhaja, da bo 
to vprašanje urejal zakon o prepovedi omejevanja konkurence, 
ki bo sprejet do 30.6.2001. 
vii) Dodelitev slotov (85. člen predloga zakona). Vendar se 
pričakuje, da bo sekundarna zakonodaja sprejeta 
pravočasno, ko bo to zahteval letalski promet v Ljubljani. 

■ Sprejetje sekundarne zakonodaje o zgoraj navedenih 
vprašanjih je bistvenega pomena za zagotovitev popolne 
združljivosti slovenskega zakonskega okvira za letalstvo s 
pravom Skupnosti. Ob upoštevanju pogajanj, ki trenutno 
potekajo za sklenitev posebnega sporazuma o dostopu na 
tržišče, namenjenega vzpostavitvi skupnega evropskega 
zračnega prostora (ECAA), ki bo obsegal Skupnost, Slovenijo 
in pa tudi druge Srednjeevropske države, je treba posebno 
pozornost nameniti zlasti naslednjim vprašanjem: 
i) merilom in postopku za izdajo operativnih licenc, 
ii) preiskavam nesreč in incidentov, 
iii) emisijam hrupa, 
iv) odgovornosti letalskih prevoznikov. 

B - Pripombe na specifične določbe' 

Iz gornjih ugotovitev v splošnem delu je razvidno, da 
predlagani zakon o letalstvu na splošno pomeni primeren 
globalni okvir za urejanje dejavnosti letalstva v skladu s 
pravom Skupnosti. Osnovna načela prava Skupnosti se v 
predlogu odražajo, zlasti glede Izdajanja licenc letalskim 
prevoznikom. Neskladnosti so omejene (podrobno so 
navedene pod točko B v nadaljevanju tega poročila). 

Posamezna poglavja In določbe zakona so po ponovni še 
podrobnejši proučitvi pravnega reda Evropske unije za 
področje zračnega prometa ustrezno spremenjene in 
dopolnjene. Utemeljitev je zaradi preglednosti podana pri 
konkretnih določbah. 

2. Upošteva pripombe in ugotovitve ter mnenja Sekretariata 
Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve. 

Upoštevano. 
V nadaljevanju obrazložitve predlagatelj povzema mnenje 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega 
zbora Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sekretariat) kot 
sledi In k vsakemu mnenju podaja svoje stališče. Mnenje je 
strukturirano na splošni del (Mnenje I) In konkretni del 
(Mnenje II). Upoštevanje ugotovitev In opozoril, ki veljajo za 
celotno zakonsko besedilo, je navedeno tudi pri 
posameznih poglavjih oziroma določbah. 

Mnenje I 

Iz uvodne predstavitve je moč povzeti, da je predlagatelj ob 
upoštevanju primerjanih ureditev zasnoval predlog zakona tako, 
da opušča dosedanjo preobsežno zakonsko regulativo s tem, da 
urejanje vprašanj tehnične in operativne narave prepušča 
podzakonskim predpisom. Ta koncept pa je predlagatelj v 
predlaganem besedilu zakona po oceni Sekretariata nekritično 
izpeljal, saj podzakonskemu nivoju ne prepušča le natančnejše 
razdelave posameznih določb zakona, temveč prepušča 
posamezna vprašanja praktično v urejanje. Neustreznost 
zadanega koncepta se kaže predvsem v rešitvah, s katerimi 
prepušča v podzakonsko urejanje tudi vprašanja, ki zadevajo 
pravice in obveznosti državljanov in drugih oseb, kar pa je sporno 
z ustavno-pravnega vidika (87. člen ustave). Dodatno je v zvezi 
s tem potrebno tudi ugotoviti, da je tak pristop v zakonskem 
besedilu povsem nesistematično izpeljan, saj se v številnih členih 
pojavljajo posebne pooblastilne določbe (vladi, ministru, Upravi) 
ob sicer nekaterih samostojnih členih v posameznih poglavjih, ki 
pa naj bi vsebovali zgolj pooblastilne določbe. Menimo, da je celotno 
besedilo zakona s tovrstnimi določbami preobremenjeno in ne 
zagotavlja preglednosti ureditve: 

Upoštevano v največji možni meri. Posamezne določbe so 
ustrezno dopolnjene In spremenjene. Ustrezno so 
dopolnjene tudi prehodne In končne določbe, kar zagotavlja 
večjo preglednost ureditve. 
Pritrditi je potrebno ugotovitvi, da zakonski predlog zajema 
veliko število podzakonskih aktov. Tako predlagano rešitev 
narekujejo ustavno pravne rešitve, pa tudi obsežna 
mednarodna - globalna In regionalna ureditev na področju 
letalstva. 
Glede očitka o neslstematlčnosti pri predlaganih rešitvah 
predlagatelj pojasnjuje, da se je zgledoval po rešitvah, ki jih 
vsebuje model Mednarodne organizacije civilnega letalstva 
(ICAO) za pripravo letalskega zakona. Tudi ta model, poleg 
ostalih poglavij, ki Jih ureja, v svojem 8. poglavju zajema 

1 Posamezne konkretne pripombe so povzele pri posameznih členih zakona, 
skupaj z navedbo glede upoštevanja pripombe. 
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vsebino: DrugI predpisi za letalski promet. Navedeni model 
je Izdelan na podlagi primer/ave letalskih predpisov članic 
navedene organizacije, ki šteje 185 držav, kar po mnenju 
predlagatelja nedvomno pritrjuje predlagani rešitvi. 
Tudi sicer primerjani predpisi drugih držav pogosto vsebujejo 
poglavje, v katerem so zajete določbe različnih področij (na 
primer: primerjani finski zakon o letalstvu, 11. poglavje: 
Posebne določbe). 
Ob primerjavi ureditev drugih držav je potrebno poudariti, 
da so zakonske rešitve bistveno bolj splošne in načelne. 
Tako je podzakonskemu nivoju urejanja prepuščen bistveno 
večji prostor za sprejem ustreznih Izvedbenih predpisov. 
Na področju letalstva je po mnenju predlagatelja potrebno 
zagotoviti ustrezne zakonske podlage, ki bodo omogočale 
primerno uveljavitev obsežne vsebine mednarodnih • 
globalnih in regionalnih varnostnih tehničnih predpisov in 
letalskih standardov. Pri tem je nenazadnje potrebno 
opozoriti tudi na velik obseg in na posebnosti zahtev 
navedene globalne ureditve na področju letalstva, ki je zaleta 
zlasti v standardih In priporočeni praksi pa tudi v procedurah 
Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), kot tudi 
v regionalni ureditvi pravnega reda Evropske unije In v 
Skupnih letalskih predpisih (JAR) Združenih letalskih 
organov. 

Mnenje II 
Mnenje zajema pripombe In opozorila pravno-slstemske In 
splošne/še narave k predvidenim rešltvem v posameznih 
poglavjih zakonskega besedila In le zajeto pri posameznih 
poglavjih predloga zakona oziroma pri posameznih 
konkretnih določbah, skupaj z navedbo o upoštevanju. 

3. V sodelovanju z gospodarskimi družbami prouči in se opredeli 
do mnenj in predlogov, ki so jih le-te podale k prvi obravnavi 
predloga zakona o letalstvu. 

V nadaljevanju obrazložitve v zvezi s posameznimi 
konkretnimi določbami predlagatelj povzema mnenje in 
predloge gospodarskih družb kot sledi in se do njih 
opredeljuje, v skladu s stališči Državnega zbora Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: DZ RS). 
Posamezni predlogi so že upoštevani In vgra/enl v besedilo 
zakonskega predloga za drugo obravnavo, še posebej, če 
predlagane rešitve pomenijo tudi upoštevanje že navedenih 
stališč Državnega zbora. 

4. Smiselno upošteva in prouči tudi razpravo odbora, ki je bila 
vodena ob Predlogu zakona o zračnem prometu. 

Predlagatelj je proučil In smiselno upošteval tudi razpravo 
odbora, ki je bila vodena ob Predlogu zakona o zračnem 
prometu. Ugotovil je, da v razpravi odbora, kot Izhaja iz 
magnetogramov 14. redne seje Odbora za Infrastrukturo In 
okolje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 04.11.97, 
27.11.97 In 29.01.98, niso bili obravnavani konkretni predlogi, 
ki bi jih bilo mogoče vgraditi v Predlog zakona o letalstvu. 
Konkretni predlogi, ki jih je v svojem mnenju podal 
Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve (v nadaljevanju: 
Sekretariat) In ki bi utegnili zadevati tudi Predlog zakona o 
letalstvu, pa so bili upoštevani že ob pripravi Predloga 
zakona o letalstvu za prvo obravnavo. Tudi sicer je mnen/e 
Sekretariata upoštevano. 

5. Mnenja in pripombe k posameznim poglavjem oziroma 
zakonskim določbam z navedbo o upoštevanju, kot sledi: 

k 1. poglavju: SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Sekretariat - Mnenje II./1 
V splošnih določbah zakonskega besedila bo potrebno dodatno 
pretehtati ustreznost določb 1. člena (materija predlaganega 
zakona ni ustrezno predstavljena, v kolikor se sicer ocenjuje 
potrebnost takšne določbe). 

Upoštevano. 
Obrazložitev: 
V1. členu je besedilo dopolnjeno tako, da je materija predlaganega 
zakona ustrezno predstavljena. Delno je ohranjena tudi dikcija, 
kot jo priporoča model za pripravo letalskega zakona, ki ga je 
pripravila Mednarodna organizacija civilnega letalstva (v 
nadaljevanju: model ICAO). 

Navedeni model ICAO nedvomno zajema veliko izkušenj, zajetih 
v letalskih predpisih članic te organizacije, ki šteje danes 185 
držav, zato ga je po mnenju predlagatelja primerno upoštevati. 
Predlagana dikcija po mnenju predlagatelja vsebuje vse tisto, kar 
v nadaljevanju vspbuje zakonsko besedilo. Hkrati pa je z navedeno 
dikcijo že v prvem členu predlaganega zakona zajeto tudi načelo 
spoštovanja splošno veljavnih načel mednarodnega letalskega 
prava in mednarodnih pogodb (v skladu z 8. členom Ustave RS). 

5.a člen 
Aerodrom Ljubljana, d.d. (v nadaljevanju AD LJU) je v zvezi s 
pripombami k Predlogu zakona o letalstvu, ki jih je podal v prvi 
obravnavi, svoj predlog konkretiziral z dopisom z dne 25.5.1999 
kot sledi (cit.): 
"Za 5. členom se doda 5. a člen, ki se glasi: 
Vlada Republike Slovenije izda podzakonske predpise s katerimi: 
■ določi način ter pogoje dostopa do storitev zemeljske oskrbe na 
letališčih v skladu z Direktivo Evropske skupnosti 96/97/EC z 
dne 15.10.1996; 
- določi usklajevanje postopkov javnih naročil za organizacije v 
vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem 
sektorju v skladu z direktivo Evropske gospodarske skupnosti 
93/38/EEC z dne 14.07.1993; 
- določi uporabo drugih predpisov Evropske skupnosti na področju 
letalstva. 
Obrazložitev: 
Upoštevajoč zakonodajne rešitve in prakso držav članic 
Evropske skupnosti, ki sekundarno zakonodajo skupnosti 
vključuje v notranji pravni red tako, da jo z zakonom ali 
podzakonskim aktom v celoti povzame, predlagamo, da se med 
splošne določbe predloga zakona o letalstvu vključi člen, ki bo 
sledil tej praksi. 
S to določbo je dano pooblastilo Vladi Republike Slovenije, da izda 
podzakonske predpise, s katerimi določi uporabo že veljavnih 
direktiv Evropske skupnosti, ki se nanašajo na zračni promet. 
Predlagana rešitev omogoča Vladi Republike Slovenije, da sprotno 
ocenjuje, katero sekundarno zakonodajo Evropske skupnosti in 
kdaj jo bo prevzela v nacionalno zakonodajo RepubtSike Slovenije." 

Ni upoštevano. 
Obrazložitev: 
Predlagatelj je vsebino predlaganih aktov Evropskih skupnosti (v 
nadaljevanju: Skupnosti), ki jih navaja AD LJU, že vgradil v besedilo 
zakona. Predlagane rešitve so zajete zlasti z ureditvijo, kot izhaja 
iz 5. in 10. poglavja predloga zakona in so podrobneje predstavljene 
v okviru navedenih poglavij. Zakon ureja tudi pravno podlago za 
izdajo podzakonskih aktov, ki jih bo potrebno izdati za prilagoditev 
oziroma harmonizacijo s pravnim redom EU. 

3. avgust 1999 53 poročevalec, št. 60 



Glede javnih naročil je v pripravi oziroma v postopku sprejema 
poseben zakon, ki ga pripravlja ministrstvo za finance. 

Glede na vse navedeno po mnenju predlagatelja ni primerna 
rešitev, kot jo predlaga gospodarska družba, to je, da bi za 
prilagoditev pravnemu redu EU zadostovalo zgolj citiranje 
pravnega akta Skupnosti v zakonu, skupaj z ustrezno pooblastilno 
določbo, v kateri bi se določil pristojni organ za izdajo 
podzakonskega akta. 

Če pa bi zakonodajalec takšen predlog AD LJU vseeno sprejel, 
pa bo potrebno smiselno enako rešitev upoštevati tudi glede vseh 
ostalih aktov Evropske unije, ki so zajeti v Predlogu zakona o 
letalstvu. 
Taka unikatna rešitev bi zelo olajšala uskladitev slovenskega 
pravnega reda s pravnim redom Evropske unije, vendar je po 
mnenju predlagatelja sporna z vidika ustavnih določb. 

6. člen 
Javno letališko podjetje Aerodrom Portorož, d.o.o. (v 
nadaljevanju AD PZ) ugotavlja, da iz besedila četrtega odstavka 
6. člena ni razvidno, da se določba nanaša tudi na civilna letališča. 

Upoštevano. 
Obrazložitev: 
Nejasnost je odpravljena tako, da se besedna zveza "... se 
uporabljajo za vojaška in mešana .... "spremeni tako, da se glasi: 

se uporabljajo tudi za vojaška in mešana .... 

8. člen 
Sekretariat 
V 8. členu je predvidena kontrola kvalitete del, ki naj bi očitno 
nadomestila dosedanjo "notranjo kontrolo" izvajalcev različnih 
dejavnosti in služb v zračnem prometu. Ob primerjavi z določbami 
7. člena zakona o zračni plovbi, je ugotoviti, da je vsebina 
predvidene kontrole zasnovana znatno ožje, zato menimo, da je 
potrebno predlagane rešitve ponovno oceniti, če naj ta kontrola 
zajema vse tiste osebe, dela, objekte in naprave, ki lahko 
pomembno vplivajo na varnost zračnega prometa. 

Upoštevano. 
Obrazložitev: 
Zagotavljanje kakovosti na področju letalstva urejajo zlasti Skupni 
letalski predpisi (JAR) in sicer: 
• glede vzdrževanja zrakoplovov - JAR 145, v skladu z Uredbo 
Sveta št. 3922/91 s spremembami. 
Prav tako te vsebine urejajo tudi Skupni letalski predpisi (JAR), ki 
so jih že izdali oziroma jih pripravljajo Združeni letalski organi 
(JAA), ki pa (še) niso zajeti v Uredbi Sveta št. 3922/91 s 
spremembami, in sicer: 
■ JAR-OPS 1,2 in 3- glede opravljanje zračnega prevoza, vključno 
z uporabo zrakoplovov: 
■ JAR 21 - glede izdelave in opravljanja sprememb na zrakoplovu, 
njegovih delih in opremi zrakoplova ter motorju: 
■ JAR-FCL 1, 2 in 3 - glede licenciranja osebja - pilotov, izvajanja 
usposabljanj in zdravstvenih zahtev navedenega osebja; 
- JAR 66 - glede letalsko tehničnega osebja; 
- JAR 147 - glede organizacij, ki usposabljajo letalsko tehnično 
osebje in drugi. 

Dalje so zadevne vsebine urejene tudi v dokumentih Mednarodne 
organizacije civilnega letalstva (ICAO), zlasti v prilogah k Čikaški 
konvenciji, kot na primer: 
- glede opravljanja nalog navigacijskih služb zračnega prometa - 
zlasti v Prilogi št. 2 k Čikaški konvenciji (Pravila v zraku) in 
Dokument št. 4444, 
■ glede gradnje, rekonstrukcije in vzdrževanja letališč ter 
protipožarne zaščite • zlasti v Prilogi št. 14 -1. in II. del k Čikaški 
konvenciji (Letališča in Heliporti), 

■ glede nalog varovanja in reševanja ■ zlasti v Prilogi št. 17 
(Varovanje) in v Prilogi št. 12 (Iskanje in reševanje) k Čikaški 
konvenciji, kot tudi v dokumentu ECAC, Doc. 30 - Varovanje. 

15. člen 
Adrla Alrways, d.d. (v nadaljevanju: AA) predlaga, da se med 
osebje, ki mora zagotoviti nemoteno delo med stavko v predpisanih 
primerih, uvrsti tudi letalsko osebje, saj sicer predlagana rešitev 
ni smiselna, ker manjka člen v verigi. 

Upoštevano. 
Obrazložitev: 
Pripomba je utemeljena. Poleg letalskega osebja letalskega 
prevoznika je dodano tudi drugo strokovno osebje letalskega 
prevoznika. 

16. člen 
Sekretariat 
V splošnih določbah zakonskega besedila bo potrebno dodatno 
pretehtati ustreznost določbe 16. člena. 

Evropska komisija, Generalni dlrektorat VII promet (v 
nadaljevanju: DG VII) 
Za zagotovitev popolne jasnosti se priporoča, da se za definicijo 
pojma "javni zračni prevoz" uporabi popolnoma enako besedilo 
kot v točki c) 2. člena Uredbe (EGS) št. 2407/92: "zračni prevoz 
potnikov, pošte in/ali blaga za plačilo ali najem". S tem bi bila 
zagotovljena tudi popolna skladnost s 1. točko 67. člena predloga 
zakona, v katerem se uporablja enaka terminologija za definicijo 
operativne licence. 

AD PZ predlaga, da se definira pojem potnik in svoj predlog 
utemeljuje glede na nejasnosti v zvezi s posebnim zračnim 
prevozom in prevozom za lastne potrebe, skakanjem v tandemu 
s padali idr. 

Upoštevano je stališče Državnega zbora Republike Slovenije 
(v nadaljevanju: DZ RS) glede uskladitve s pravnim redom 
Evropske unije. 
Upoštevani so predlogi Sekretariata. 
Upoštevan je predlog DG VII. 
Predlog AD PZ nI upoštevan. 

Obrazložitev: 
k mnenju DZ RS 
Dodani so novi pojmi: 
- privilegij, rating • uskladitev z Direktivo Sveta št. 91/670/EEC o 
vzajemnem priznavanju osebnih licenc za opravljanje nalog v 
civilnem letalstvu ter uskladitev s Skupnimi letalskimi predpisi 
JAR-FCL o licenciranju letalskega osebja; 
- dejanski nadzor, letalski prevoznik, podjetje, poslovni načrt, 
povzetek finančnega poročila - uskladitev z Uredbo sveta št. 
2407/92 o licenciranju letalskih prevoznikov; 
- Evropski sporazum, JAR, Skupnosti; 
- Letalska zveza Slovenije - zlasti glede pooblastil za preiskavo 
letalskih nesreč in incidentov za zrakoplove do določene teže - v 
zvezi z Direktivo Sveta št. 94/56 o preiskavi letalskih nesreč in 
incidentov. 

Spremenjen je pojem: 
• pooblastilo ■ uskladitev z zgoraj citiranimi JAR FCL. 

k predlogu Sekretariata: 
Pripombe Sekretariata so upoštevane v novi 66. točki (dosedanja 
11. točka), ob upoštevanju pripombe DG VII; dopolnjen oziroma 
spremenjen je tudi pomen izrazov: 
- drugo strokovno osebje, mešano letališče, območje izključne 
rabe letališča, območje omejene rabe letališča, območje 
nadzorovane rabe letališča ter zračni prevoz (upoštevana je tudi 
pripomba DG VII). 
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k predlogu DG VII 
Pripomba je upoštevana v novi 61. točki (dosedanja 11. točka), 

k predlogu AD PZ: 
Pojem "potnik" je določen v Zakonu o obligacijskih in temeljnih 
materialnopravnih razmerjih. Tako je v 8. točki 1. odstavka 4. 
člena zakona določeno, da je "potnik" tisti, ki ima po pogodbi 
pravico do prevoza z letalom (zrakoplovom). Tudi pogoje v zvezi 
s prevozno pogodbo in odgovornost prevoznika ureja citirani 
zakon. Določena je tudi obveznost izdaje letalske vozovnice. 

Smiselno podobna je ureditev v mednarodnem letalskem prevozu, 
kol je urejena z Varšavsko konvencijo in Haškim ter Montreaiskimi 
protokoli (letalska vozovnica pomeni dokaz o sklenitvi prevozne 
pogodbe; sklenitev pogodbe pa se lahko dokazuje tudi drugače). 

Potnik bo glede na obligacijsko naravo razmerij med prevoznikom 
in potniki še naprej opredeljen v zakonu, ki ureja obligacijska in 
stvarnopravna razmerja v letalstvu in v mednarodnih pogodbah, 
ki zavezujejo našo državo. 

Tudi iz pooblastil, ki jih ima pilot (npr. športni in poklicni pilot letala), 
je jasno razvidno, da na primer športni pilot lahko opravlja prevoz 
oseb, ne pa tudi prevoza potnikov. 

k 2. poglavju: ZRAKOPLOVI 

19. člen 
Upoštevana le splošna pripomba Sekretariata glede 
pomanjkljive opredelitve posameznih določb zakona. 
Obrazložitev: 
Dopolnitev določbe v smislu jasnosti. < 

21. člen 
Upoštevana je splošna pripomba Sekretariata, glede 
pomanjkljive opredelitve posameznih določb zakona. 
Obrazložitev 1 

Določba je dopolnjena tako, da je v tretjem odstavku 21. člena 
dodano tudi sklicevanje na zakon, ki ureja obligacijska in 
stvarnopravna razmerja v letalstvu. 

22. člen 
DG VII 
22. člen: v tej določbi je navedeno, da lahko zrakoplov v slovenski 
register vpišejo gospodarske družbe, ki imajo v lasti zrakoplov, 
vendar pod pogojem, da so večinski lastniki teh družb državljani 
ali pravne osebe Republike Slovenije, ki imajo nadzor nad 
poslovanjem in pooblastila za zastopanje. Iz tega izhaja, da bi 
pogoj glede "nadzora nad poslovanjem" in "pooblastila za 
zastopanje" veljal za pogoj, da so te družbe pod dejanskim 
nadzorom slovenskih državljanov (to pomeni, da imajo slovenski 
državljani, bodisi kot posamezniki bodisi kot skupina, dejansko 
pooblastilo za odločanje pri upravljanju družbe). V skladu s tem bi 
bilo bolj priporočljivo spremeniti besedilo tako, da bo jasno, da "so 
te družbe v večinski lasti in pod dejanskim nadzorom slovenskih 
državljanov." 

Upoštevana je splošna pripomba Sekretariata glede 
pomanjkljive opredelitve posameznih določb zakona. 
Upoštevano je stališče DZ RS glede uskladitve s predpisi 
EU. 
Upoštevano je priporočilo DG VII. 

Obrazložitev: 
1. Dopolnjena je 4. točka prvega odstavka 22. člena ■ tako, da je 
jasno določeno, da dejstva in okoliščine glede hrupa in drugih 
emisij, ki zadevajo zrakoplove, ugotavlja Uprava. 

2. Spremenjena je dikcija 1. in 2. točke drugega odstavka 22. 
člena v delu, ki ureja lastnino in nadzor nad izvajalci komercialnih 

dejavnosti v letalstvu. Upoštevana je dikcija Uredbe Sveta št. 
2407/92 o dejanskem nadzoru (effective control). 

3. Dikcija določbe je usklajena z dikcijo po Uredbi Sveta št. 2407/ 
92. 

23. člen 
DG VII 
23. člen: iz te določbe ni jasno, ali lahko slovenski prevozniki 
upravljajo zrakoplov, ki je registriran v tujih državah, na podlagi 
pogodb o zakupu, in če lahko, pod kakšnimi pogoji. To vprašanje 
kakor tudi pogoji, pod katerimi lahko slovenski prevozniki sklenejo 
pogodbe o zakupu, naj bodo v predlogu zakona posebej razjasnjeni 
v skladu z načeli iz 10. člena Uredbe (EGS) št. 2407/92. Na tej 
podlagi naj v primeru, ko slovenski letalski prevoznik da v zakup 
ali zakupi zrakoplov, velja formalni postopek registracije (za namen 
zagotavljanja standardov o varnosti in odgovornosti). Neformalni 
zakupi naj se slovenskemu prevozniku odobrijo samo, če so 
varnostni standardi enaki standardom, ki izhajajo iz predpisov v 
zvezi z izdajo spričevala letalskega prevoznika (AOC). 

Upoštevno je stališče DZ RS ■ glede uskladitve s predpisi 
EU. 
Upoštevana je pripomba DG VII - glede upoštevanja Uredbe 
Sveta št. 2407/92. 

Obrazložitev: 
1. Dodan je nov tretji odstavek 23.člena - uskladitev s prvim 
odstavkom 10. člena citirane Uredbe. 
2. Dodan je nov četrti odstavek 23. člena - uskladitev z drugim 
odstavkom 10. člena in z 9. členom citirane Uredbe. 
3. Dodan je nov peti odstavek 23. člena ■ uskladitev z določbo 2 
(a) točke 8. člena citirane Uredbe. 
4. Dodan je nov šesti odstavek 23. člena - uskladitev z določbo 2 
(b) točke 8. člena citirane Uredbe. 
5. Dodan je nov sedmi odstavek 23. člena - uskladitev z določbo 
3. točke 8. člena citirane Uredbe. 
6. Dodan je nov osmi odstavek 23. člena - uskladitev s 4. točko 8. 
člena citirane Uredbe. 

24. člen 
Upoštevana je pripomba Sekretariata glede pomanjkljive 
opredelitve posameznih določb zakona. 
Obrazložitev: 
Dodan je nov sedmi odstavek 24. člena, ki ureja posebnosti vpisa 
v evidenco iz 19. člena zakona in hkrati jasno določa tudi njeno 
vsebino. 

25. člen 
DG VII 
2. odstavek 25. člena: ta člen določa, da se zrakoplovi, ki so v 
izdelavi v Sloveniji, vpišejo v dodatek k registru zrakoplovov pod 
pogoji, ki jih predpiše minister za promet. Iz tega izhaja, da bi bili 
pogoji za registracijo teh zrakoplovov drugačni od tistih, ki se 
uporabljajo za registracijo zrakoplovov, ki se izdelujejo v tujih 
državah. Preveri naj se, ali je takšna različna obravnava združljiva 
z Evropskim sporazumom. 

Upoštevano je stališče DZ RS glede uskladitve s predpisi 
EU. 
Upoštevana je pripomba DG VII. 
Obrazložitev: 
Določba drugega odstavka 25. člena je dopolnjena. Hkrati je črtan 
del drugega odstavka 25. člena, ki je omejeval vpise v Dodatek k 
Registru zrakoplovov na zrakoplove, ki se izdelujejo v Republiki 
Sloveniji. Tako se zrakoplov v izdelavi lahko vpiše v Dodatek k 
Registru zrakoplovov ob smiselnem upoštevanju določb zakona 
o vpisu v Register zrakoplovov. 
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29. člen 
V zvezi s pripombo Sekretariata glede pomanjkljive opredelitve 
posameznih določb zakona je 29. člen redakcijsko usklajen z 
dopolnjenim 24. členom. 
V 3. točki prvega odstavka 29. člena je dodana beseda: 
"natančnejšo". Gre za uskladitev z dopolnjenim 24. členom (op. z 
novim sedmim odstavkom 24. člena, ki določa vsebino evidenc iz 
19. člena zakona). 

31. člen 
Upoštevana je splošna pripomba Sekretariata glede 
pomanjkljive opredelitve posameznih določb zakona. 
Upoštevana je pripomba AA k šestemu odstavku 31. člena 
glede prostega dostopa v skladu s pooblastili. 
Obrazložitev: 
V šestem odstavku je dodano besedilo: "v skladu s svojimi 
pooblastili", ki jasneje določa prost dostop Uprave in njenih 
pooblaščenih predstavnikov do vseh prostorov ter opreme 
lastnika in uporabnika, kot tudi v zrakoplov na zemlji in med letom. 
Dopolnitev v smislu jasnosti. Tudi sicer uradne osebe ne smejo 
opravljati svojega dela v nasprotju s pooblastili. 
V sedmem odstavku so natančneje določeni pogoji glede pooblastil 
pooblaščenih oseb za izvajanje pregledov in drugih dejanj v skladu 
z določbami 31. člena. 

Dodan je nov deveti odstavek, ki določa pooblastila Uprave za 
izdajo plovnostno tehničnih zahtev (PZT), ki jih izdajajo letalske 
oblasti vseh držav. 

Dodan je nov deseti odstavek, ki določa zahteve glede 
izpolnjevanja plovnostnih zahtev za ultralahke in druge letalne 
naprave, za katere se vodi evidenca. 

32. člen 
AA 
V tretjem odstavku 32. člena se črta beseda: "vseh". 

Upoštevano. 

34. člen 
DG VII 
34. člen predvideva presojo varnosti tujega zrakoplova, ki je 
podobna tisti, ki naj bi bila določena v prihodnji direktivi za uvedbo 
presoje varnosti zrakoplovov iz tretjih drža v, ki uporabljajo letališča 
Skupnosti. Čeprav Svet te direktive še ni sprejel, je treba poudariti, 
da namen ni preverjati tistih zrakoplovov, za katere obstaja dvom 
o njihovi plovnosti, ker se izdaja spričeval o plovnosti ureja z 
državnimi predpisi. Torej je cilj preveriti predvsem tiste zrakoplove, 
za katere se dvomi, da izpolnjujejo mednarodne varnostne 
standarde. Na tej podlagi bi se bilo pri prvi podtočki 2. točke 34. 
člena primerneje sklicevati na enako besedilo. 

Upoštevano. 
Obrazložitev: 
V 1. točki drugega odstavka 34. člena je v zvezi s presojo varnosti 
tujega zrakoplova, izraz "plovnost" nadomeščen z izrazom: 
"mednarodni varnostni standardi" - uskladitev s pripombo DG 
VII. 

37. člen 
Smiselno je upoštevana pripomba Sekretariata glede 
poman/kl/lve opredelitve posameznih določb zakona. 
Obrazložitev: 
Prvi odstavek 37. člena je dopolnjen tako, da iz določbe jasno 
izhaja, da mora izvajalec dejavnosti po določbi prvega odstavka 
37. člena poleg pogojev, ki izhajajo iz splošnih predpisov za 
opravljanje dejavnosti, izpolnjevati tudi posebne pogoje, ki se 
nanašajo na letalsko področje. 

V prvem odstavku 37. člena je hkrati tudi jasno določeno, da se 

določba ne uporablja za amatersko izdelane zrakoplove. Tako je 
določba jasnejša. 

V drugem odstavku 37. člena je zaradi jasnosti dodana beseda 
"načrtovanje", ker se načrtovanje v zakonu obravnava ločeno 
od izdelave. 

Ustrezno je dopolnjena tudi pooblastilna določba za izdajo 
predpisov o amaterski izdelavi zrakoplovov. 

38. člen 
Upoštevano je stališče DZ RS glede uskladitve s predpisi 
EU. 
Obrazložitev: 
Dodani so novi drugi do šesti odstavek 38. člena, v katerih so 
uveljavljene določbe Uredbe Sveta št. 3922/91 o usklajevanju 
tehničnih zahtev in upravnih postopkov na področju civilnega 
letalstva in sicer: 
- 1. člen, 1. točka 6. člena in 7. do 11. člen. 

V sedmem odstavku (dosedanji drugi odstavek) 38. člena je črtano 
besedilo: "v soglasju z ministrom, pristojnim za standardizacijo". 
Certifikacija izdelkov s področja letalstva ni zajeta s certifikacijo 
po splošnih predpisih. Enako velja tudi glede standardizacije ter 
tehničnih zahtev in tehničnih predpisov. Področje zračnega 
prometa je tudi kar zadeva certifikacijo, standardizacijo, tehnične 
zahteve in tehnične predpise v celoti urejeno v okviru področja 
zračnega prometa. 

To področje urejajo zlasti Skupni letalski predpisi (zlasti JAR 21) 
Združenih letalskih organov (JAA), ki jih naša država v celoti 
prevzema s tem zakonom in podzakonskimi predpisi in ki se 
izdajo na podlagi tega zakona. 

40. člen 
Uskladitev s stališčem DZ RS o uskladitvi s predpisi EU. 
Upoštevana je splošna pripomba Sekretariata glede 
pomanjkljive opredelitve posameznih določb zakona. 
Obrazložitev: 
Izraz: "tehničnim standardom" je nadomeščen z izrazom 
"veljavnim tehničnim predpisom", ki natančneje opredeljuje zahteve 
glede tehničnih lastnosti, ki jih morajo imeti radijske naprave in 
druga oprema za komunikacijo, da se jih lahko uporablja na 
zrakoplovu. S tem je določba jasnejša. 
Hkrati sprememba določbe glede delovanja naprav iz 40. člena 
jasno ureja, da Uprava, pristojna za telekomunikacije, pri 
ministrstvu, pristojnem za promet in zveze, izda dovoljenje za 
delovanje takih naprav v zrakoplovu. Vgraditev kakršnihkoli 
naprav v zrakoplove je urejena v skladu z določbami predpisov, 
ki urejajo izdelavo, uporabo oziroma vzdrževanje zrakoplovov. 
Zato je določba ustrezno dopolnjena tako, da je jasno določeno, 
da Uprava izda dovoljenje za vgraditev takih naprav v zrakoplov, 
v skladu s predpisi o opremi, ki se vgrajuje v zrakoplov (v skladu 
z 39. členom zakona). 

k 3. poglavju: LETALSKO IN DRUGO STROKOVNO OSEBJE 

42. člen 
Upoštevano je stališče DZ RS glede upoštevanja predpisov 
EU (v nadaljevanju: stališče DZ RS). 
Smiselno je upoštevana pripomba Sekretariata o pomanjkljivi 
opredelitvi posameznih določb zakona. 
Obrazložitev: 
Določba 42. člena je dopolnjena v skladu s splošnimi določbami 
Skupnih letalskih predpisov JAR-FCL, Pododdelek A in Direktivo 
Sveta št. 91/670/EEC o medsebojnem priznavanju osebnih licenc 
za opravljanje nalog v civilnem letalstvu. 
Dodana je tudi nova določba tretjega odstavka, ki ureja možnost 
izdaje listin z omejitvijo. 

poročevalec, št. 60 56 3. avgust 1999 



43. člen 
DG VII 
3. odstavek 43. člena: Ali se ta določba nanaša na primere, v 
katerih zrakoplov, ki je registriran v tuji državi, upravlja letalski 
prevoznik z licenco, ki jo je izdala Slovenija? 
V vsakem primeru naj bo jasno, da bo morala Slovenija po začetku 
veljavnosti Sporazuma o skupnem evropskem zračnem prostoru 
pilotom z licencami, ki jih izdajo države pogodbenice sporazuma, 
zagotoviti priznanje veljavnosti teh licenc na podlagi pravil, 
določenih v Direktivi št. 91/670. Po priznanju veljavnosti 

Upoštevano je stališče DZ RS. 
Smiselno je upoštevana pripomba Sekretariata o pomanjkljivi 
opredelitvi posameznih določb zakona. 
Upoštevana je pripomba DG VII. 
Obrazložitev: 
Določba je ustrezno spremenjena in dopolnjena. V skladu z 
Direktivo Sveta št. 91/670/EEC (zlasti 3. člen) in JAR-FCL je 
glede priznavanja tujih licenc ustrezno spremenjena in dopolnjena 
tudi določba 53. člena tega zakona. 

44. člen 
Upoštevano je stališče DZ RS. 
Smiselno je upoštevana pripomba Sekretariata o pomanjkljivi 
opredelitvi posameznih določb zakona. 
Smiselno je upoštevana pripomba AA glede prepovedi 
uporabe listin, namesto odvzema listin. 
Obrazložitev: 
1. Določba je dopolnjena v skladu z Direktivo Sveta št. 91/670/ 
EEC (zlasti 3. člen) in JAR-FCL. 
2. Uskladitev s kazenskimi določbami - varstveni ukrepi. 

45. člen 
Sekretariat 
Poleg predpisanih pregledov za ugotavljanje zdravstvene 
sposobnosti pa bi kazalo predvideti tudi ugotavljanje psihofizične 
sposobnosti tega osebja (kar je predlagatelj verjetno imel v mislih 
ob predlagani rešitvi v 45. členu), saj drugih pregledov poleg 
"obdobnih" in "specialnih" za ugotavljanje zdravstvene 
sposobnosti sicer ni. Predvidena pristojnost Uprave za preverjanje 
strokovne sposobnosti in psihofizičnega stanja osebja "v vsakem 
času" pa je sporna, v kolikor bi dopuščala preverjanje osebja 
izven organizacijske sestave Uprave. Takšno preverjanje bo 
nedvomno lahko opravil oziroma odredil letalski inšpektor, ki pa 
ima v primeru dvoma glede izpolnjevanja takšnih pogojev že po 
svoji funkciji pravico in tudi dolžnost primerno ukrepati. Določba 
45. člena tako kot je sedaj oblikovana pa je nejasna. 

AA 
Predlaga, da se črta beseda "kadarkoli". 

Upoštevano je stališče DZ RS. 
Smiselno je upoštevana pripomba Sekretariata. 
Smiselno /e upoštevan predlog AA. 
Obrazložitev: 
Uprava je kot organ, pooblaščen za izdajo licenc in drugih 
dokumentov, dolžna nadzirati tudi stalno izpolnjevanje vseh 
pogojev, pod katerimi so bili dokumenti izdani. V ta okvir nujno 
sodijo ustrezna pooblastila upravnemu organu, da lahko nemoteno 
opravlja take naloge. 
Zahteva za ustrezna pooblastila upravnega organa so tudi pogoj 
po medsebojno priznavanje licenc osebja (pilotov) v Evropski 
uniji (direktiva Sveta 91/670) in v svetu (Čikaška konvencija • 
Priloga 1). 

46. člen 
Upoštevano je stališče DZ RS. 
Dopolnitev določbe v smislu splošnih pripomb Sekretariata. 
Obrazložitev: 
Natančneje so določeni primeri odgovornosti upravičencev iz 
licenc in njihove dolžnosti glede obveščanja Uprave o zmanjšanju 
zdravstvene sposobnosti in s tem hkrati o zmanjšanju zmožnosti 
za uveljavljanje privilegijev iz licenc (JAR-FCL-1, 1040) ter ukrepi 
Uprave v določenih primerih. 

47. člen 
Upoštevano je stališče DZ RS. 
Dopolnitev določbe v smislu splošnih pripomb Sekretariata. 
Obrazložitev: 
Predlagana dopolnitev določbe je usklajena z JAR-FCL. 
Izpiti so lahko pisni, ustni in praktični ter kombinacije med njimi - 
odvisno od vrste izpita. Pisne izpite iz centralne banke vprašanj 
lahko zaradi sistema izbire odgovora med več možnostmi 
pregleda s pomočjo pravilnih rešitev npr. administrator - druga 
pooblaščena oseba, dokument pa je na voljo pred praktičnim 
izpitom tudi izpraševalcu, ki kandidata izpraša še ustno in pregleda 
rezultat pisnega izdelka, kasneje pa ocenjuje še njegovo praktično 
usposobljenost. Kjer so izpiti takšni, da ni na voljo strokovnjakov 
- pooblaščenih izpraševalcev ali en sam izpraševalec ne bi mogel 
realno oceniti usposobljenosti kandidata, pa se lahko imenuje 
komisija. 

48. člen 
Uskladitev z ostalimi določbami tega poglavja. 
Dopolnitev določbe v smislu splošnih pripomb Sekretariata. 
Obrazložitev: 
Letalski strokovnjaki se uvrstijo na listo letalskih strokovnjakov 
na podlagi strokovnih referenc, izkušenj in potreb Uprave. 
Imenujejo se za določen čas. Listo določi minister, praviloma na 
predlog direktorja Uprave. Določba je usklajena tudi z ostalimi 
določbami tega poglavja. 

49. člen 
Upoštevano le stališče DZ RS. 
Upoštevano je splošno mnenje Sekretariata. 
Obrazložitev: 
Določba je dopolnjena. Rešitev je povzeta po JAR-FCL in okvirno 
določa vsebine, ki so zajete v sekciji 1 - zahteve. 

50. člen 
Sekretariat 
V poglavju 3.0 so predvidene rešitve glede pogojev, ki naj jih 
izpolnjuje letalsko in drugo strokovno osebje za pridobitev licence, 
pooblastila in potrdila za izvajanje del v zračnem prometu. Med 
pogoji za pridobitev licence in potrdila je tudi dokazilo o potrebni 
zdravstveni sposobnosti in predpisani strokovni izobrazbi in 
opravljenem predpisanem izpitu. Zdravstva preglede kandidata 
naj bi opravljal pooblaščeni zdravnik (ki bo dolžan pritegniti 
zdravnike specialiste), ki ga pooblasti minister, pristojen za 
zdravstvo ob soglasju direktorja uprave (za zračno plovbo). 
Predlagano rešitev bo ponovno oceniti z vidika določb zakona o 
zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 9/92, 37/95 in 8/96) kot tudi 
zakona o splošnem upravnem postopku. 

AA 
Predlaga spremembo 50. člena, ki naj glasi: 
" Zdravstvene preglede kandidatov za pridobitev oz.podaljšanje 
veljavnosti licenc oz. pooblastil letalskega osebja opravlja 
pooblaščeni zdravnik, ki ga za to pooblasti minister, pristojen za 
zdravstvo, na predlog direktorja Uprave   
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Obrazložitev: 
Zdravnik mora imeti za opravljanje omenjenih pregledov določeno 
znanje-letalske kvalifikacije, tako odločanje naj bi bilo v pristojnosti 
letalskih oblasti. Vse, tudi medicinske specifikacije za letalsko 
osebje, so definirane v JAR-FCL-3, za katere je odgovorna 
URSZP." 

Upoštevano je stališče DZ RS. 
Smiselno je upoštevano mnenje Sekretariata. 
Smiselno je upoštevan predlog AA. 
Obrazložitev: 
Določba je spremenjena in dopolnjena. Predlagane rešitve so v 
celoti povzete po Skupnih letalskih predpisih (JAR-FCL 3 • 
zdravstvo 3.080, 3.085, 3.090). Določba zajema določbe o 
oddeleku za letalsko medicino (AMS), letalsko medicinskih centrih 
(AMC), pooblaščenih zdravnikih (AME), njihovem imenovanju, 
določanju njihovega števila in lokacije, njihovo usposabljanje, 
dostop do dokumetacije in pooblastila za izdajo spričeval 1. in 2. 
razreda. 

52. člen 
Sekretariat 
Predvidene rešitve glede izvajalcev strokovnega usposabljanja 
ter ugotavljanja strokovne usposobljenosti letalskega in drugega 
strokovnega osebja pa bo (zlasti z vidika pooblastil upravi, ministru 
za promet in drugim osebam) ponovno pretehtati v odnosu na 
sistemsko ureditev predpisano z zakonom o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (določanje programov 
usposabljanja in izvajalcev teh programov, v nadaljevanju ZOFVI). 

Upoštevano je stališče DZ RS. 
Upoštevano le priporočilo In mnenje Sekretariata. 
Obrazložitev: 
FTO (ali letalske šole-izobraževalne organizacije, ki usposabljajo 
za profesionalne licence) so odgovorne, da usposabljanje v 
letalstvu izvajajo po mednarodnih letalskih standardih, takšnih 
kot jih predpiše Uprava, ki je odgovorna s strani države za 
izpolnjevanje in nadzor usposabljanja in preverjanja znanja. FTO, 
kot nosilke teoretičnega in praktičnega usposabljanja, imajo 
možnost skleniti pogodbo s katerokoli izobraževalno ustanovo - 
tudi fakulteto, da se tam izvaja določeni del izobraževanja za 
pridobitev določene licence oziroma ratingov. Za določene licence 
drugega strokovnega osebja, pa je izobraževanje mogoče v okviru 
usklajenih izobraževalnih programov med Upravo in ministrstvom, 
pristojnim za šolstvo, na določenih srednjih šolah in fakultetah. 

53. člen 
DG VII 
Iz 53. člena izhaja, da predvideva dva različna režima glede 
priznavanja licenc pilotov, izdanih v tuji državi: enega za licence, 
izdane tujim državljanom, in enega za licence, izdane slovenskim 
državljanom. To bi pomenilo, da so postopek in pogoji za priznanje 
tujih licenc drugačni, če je imetnik državljan Slovenije. Tako 
razlikovanje, ki temelji na državni pripadnosti, je po pravu Skupnosti 
prepovedano. To pomeni, da so postopek in pogoji, ki se 
uporabljajo za medsebojno priznanje licenc pilotov v državah 
članicah, enaki, ne glede na državno pripadnost imetnika. 

Upoštevano. 
Obrazložitev: 
Določba je usklajena z Direktivo Sveta 91/670 o vzajemnem 
priznavanju licenc (2. in 3. člen) in Skupnimi letalskimi predpisi 
JAR FCL in skupnimi postopki za izvajanje JAR (Joint Implemen- 
tation Procedures -JIP, 5. sekcija: Licenciranje osebja) ter Čikaško 
konvencijo. 

54. člen 
AD PZ predlaga, da se določi statusno obliko, v kateri morajo biti 
organizirane letalske šole. Opozarja na sedanje stanje, ko 

nekatere gospodarske družbe preko društev opravljajo to 
dejavnost, da se izognejo plačilu davka. Meni, da društva in klubi 
lahko delujejo le v predhodni pripravi kandidatov. 

Upoštevano je stališče DZ RS. 
Predlog AD PZ nI upoštevan. 
Obrazložitev: 
1. Določba je usklajena s Skupnimi letalskimi predpisi (JAR FCL). 
2. Pripomba AD PZ ni utemeljena. 
Pravni status (fizična ali pravna oseba in statusna / organizacijska 
oblika) letalskih šol je že opredeljen z zakoni, kot na primer: zakon 
o gospodarskih družbah in zakon o društvih. Pogoji in zahteve, ki 
jih morajo izpolnjevati posamezni izvajalci usposabljanj, so 
predpisani. Pogoji za posamezna usposabljanja morajo biti enako 
zahtevni, ne glede na statusno obliko izvajalca usposabljanja. 
Programi usposabljanja so določeni in se ne morejo razlikovati 
glede na statusno obliko izvajalca usposabljanja. 

55. člen 
AD PZ predlaga, da se v 3. točki 1. odstavka beseda "pravica" 
nadomesti z besedilom: 
"ali ima sklenjeno pogodbo z lastnikom ali upravljalcem letališča 
ali vzletišča o opravljanju dejavnosti". 

Upoštevano je stališče DZ RS 
Predlog AD PZ nI upoštevan. 
Obrazložitev: 
1. Določba je usklajena s Skupnimi letalskim ipredpisi (JAR FCL). 
Določena je okvirna vsebina pogojev, ki morajo biti izpolnjeni v 
skladu s Skupnimi letalskimi predpisi ter zahtevami iz priloge 1 k 
Čikaški konvenciji za izdajo spričevala letalski šoli. 

2. Pripomba AD PZ ni utemeljena. 
Določena oseba ima lahko pravico do nečesa na podlagi določb 
zakona ali na podlagi sklenjene pogodbe oziroma dogovora. Zato 
je po mnenju predlagatelja beseda "pravica" primernejša, saj 
vključuje vse navedene možnosti. Obličnost pogodbe nI 
predpisana, prav tako ne dolžnost sklenitve pogodbe (kontrahirna 
dolžnost). 

56. člen 
Dopolnitev določbe v smislu splošnih pripomb Sekretariata. 
Uskladitev z ostalimi določbami tega poglavja. 
Obrazložitev: 
Natančneje je urejen in določen način razveljavitve spričevala 
letalske šole za določeno usposabljanje, če šola ne izpolnjuje več 
predpisanih pogojev, določenih v 55. členu. 
Določba je usklajena tudi z ostalimi določbami tega poglavja. 

57.člen 
AA 
Predlaga korekcijo 57. člena, ki naj glasi: 
"(3) Vodja zrakoplova ima najvišja pooblastila na krovu, njegova 
pooblastila v zvezi s potniki zadevajo red in varnost, (op. črta se 
beseda: "samo"). 
Obrazložitev: Vodja zrakoplova ni na krovu le zaradi potnikov, da 
bi vzdrževal med njimi red in mir, kot izhaja iz originalnega predloga 
člena, zato predlagamo smiselno korekcijo člena kot je navedeno 
zgoraj." 

Uskladitev z ostalimi določbami zakona. 
Predlog AA je delno upoštevan. 
Obrazložitev: 
1. Določba je usklajena z ostalimi določbami zakona. 
2. Beseda "samo" je nadomeščena z besedo "zlasti", kar ustreza 
pooblastilom, ki jih ima vodja zrakoplova. 
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58. člen 
AA 
Predlaga, da se v četrtem odstavku doda besedilo: "za zagotovitev 
varnosti letenja" in predlaga črtanje osmega odstavka. 

Prvi predlog upoštevan, drugI ne. 
Obrazložitev: 
Četrti odstavek 58. člena je dopolnjen. 
Osmi odstavek 58. člena je redakcijsko popravljen in usklajen z 
zakonom o policiji (besedilo: "pooblaščeni uradni osebi ministrstva, 
pristojnega za notranje zadeve" je nadomeščeno z besedo: 
"policiji". 

59. člen 
AA predlaga dopolnitev določbe in določitev prepovedanih ravnanj 
za potnike. 

Upoštevano. 
Obrazložitev. 
Določba je dopolnjena. 

62. člen 
AA 
"Predlagamo spremembo 62. člena, ki naj glasi: 
Vodja zrakoplova ima enako dolžnost, da poroča o okoliščinah, 
dogodkih in motnjah v delovanju, ki lahko vplivajo na plovnost 
zrakoplova, ki jih določi direktor Uprave." 
(Črtalo naj bi se besedilo: "kot jo imata lastnik in uporabnik v 
skladu z 32. člena tega zakona."). 

NI upoštevano. 
Obrazložitev: 
Predlog AA ni utemeljen. Obveznost poročanja o okoliščinah, 
dogodkih in motnjah v delovanju, ki lahko vplivajo na plovnost 
zrakoplova, je povzeta po modelu ICAO za pripravo letalskega 
zakona in je po mnenju predlagatelja ustrezna. 

63. člen 
DG VII 
63. člen določa, da ministrstvo za promet predpisuje dovoljeni 
čas letenja, čas v katerem prevozniki izvajajo delovne obveznosti 
itd. Ker trenutno ni nikakršne zakonodaje Skupnosti, ki bi veljala v 
tem primeru, Komisija pripravlja osnutek direktive o časovnih 
omejitvah letenja. 

Sekretariat 
V podpoglavju z naslovom 3.3. Druge določbe so predvidene 
časovne omejitve v zvezi z letenjem, počitki in številom vzletov in 
pristankov posadke zrakoplova, ki jih predpiše minister, pristojen 
za promet in zavezujejo prevoznike kot tudi letalsko in drugo 
strokovno osebje. Menimo, da je trajanje in število dnevnih in 
tedenskih letov ter trajanje dnevnega in tedenskega počitka 
bistvenega pomena za varnost zračnega prometa, hkrati pa 
zadeva pravice in obveznosti tega osebja, zato pa bi bilo potrebno 
osnovne pogoje določiti v besedilu zakona. 

AA 
Opozarja na deljeno odgovornost prevoznika, ki je dolžan planirati 
posadke v skladu s predpisi, ter odgovornost posadke, ko začne 
opravljati letalsko dolžnost in je kapitan letala odgovoren, da je 
delovni čas skladen s predpisi. Meni, da člen ni sporen, če se 
letalska posadka smatra pod pojmom "prevoznik" in opozarja na 
ločitev odgovornosti v letalskih prekrških. 

Delno upoštevano. 
Obrazložitev: 
Slovenija je zadevno področje že uredila s Pravilnikom o delovnem 
času posadk zrakoplovov (Ur.l. RS, št. 31/99) in pri tem upoštevala 

Skupne letalske predpise (osnutek), ki je v pripravi. Glede na 
podrobno opredelitev raznih omejitev, v povezavi z zahtevanimi 
počitki, vse v odvisnosti od zrakoplovov, s katerimi se opravlja 
letenje, vrsto operacije in druge pogoje, kot izhajajo iz citiranega 
pravilnika, je po mnenju predlagatelja primerna predlagana ureditev. 
Predpisi, ki jih izda minister, se izdajo v skladu s Skupnimi letalskimi 
predpisi. Zakon zajema tudi predlagano ureditev (v prehodnih in 
končnih določbah, v zvezi z izdajo podzakonskih predpisov). 

65. člen 
Redakcijski popravek - v zvezi s pripombo Sekretariata. 

Obrazložitev: 
Številke odstavkov so spremenjene. 

k 4.0 poglavju: ZRAČNI PREVOZ IN DRUGE LETALSKE 
AKTIVNOSTI 

66. člen 
Upoštevane so splošne pripombe Sekretariata glede 
pomanjkljive opredelitve posameznih določb zakona. 
Obrazložitev: 
Določba je dopolnjena glede posebnosti ureditve za nekomercialne 
aktivnosti v letalstvu (šport). 
Ustrezno je spremenjen tudi naslov poglavja in določba prvega 
odstavka 66. člena tako, da je jasno ločen letalski prevoz, kot 
pridobitna, torej komercialna dejavnost, od športnih aktivnosti. Te 
so v Sloveniji zelo razvite in prav tako zahtevajo določeno ureditev 
zaradi zagotovitve zahtevanega nivoja varnosti letenja. 

67. člen 
DG VII 
67. člen določa, da operativne licence izda Ministrstvo za promet 
oziroma Uprava. Priporoča se, naj bodo te naloge izključno v 
pristojnosti Uprave, da bi preprečili možna nasprotja interesov z 
drugimi nalogami in odgovornostmi Ministrstva za promet. 

Sekretariat 
V poglavju 4.0 Javni zračni prevoz in druge dejavnosti v zračnem 
prometu je predvideno, da si je dolžan kandidat za izvajanje 
"javnega prevoza v zračnem prometu" pridobiti "operativno 
licenco" in "spričevalo letalskega prevoznika. Določitev pogojev 
za operativno licenco predlog zakona v celoti prepušča 
ministrstvu pristojnemu za promet, pristojnost za izdajo tega 
dovoljenja pa je predvidena za ministrstvo in Upravo, brez jasne 
razdelave primerov, ko je podana pristojnost enega ali drugega 
organa, če je seveda pristojnost obeh sploh potrebna. 

Upoštevano je stališče DZ RS. 
Upoštevana je pripomba Sekretariata. 
Upoštevana je pripomba DG VII. 
Obrazložitev: 
Glede na ureditev v zvezi z operativno licenco, ki jo za letalske 
prevoznike ureja Uredba Sveta št. 2407/92 ter v zvezi s 
prilagajanjem slovenskih letalskih predpisov predpisom Evropske 
unije, je predlagana dopolnitev 67. člena predloga zakona in so 
dodani novi 68. ■ 73. člen, ki zajemajo ureditev citirane uredbe. V 
prehodnih in končnih določbah je dopolnjena ustrezna določba 
tudi glede uveljavitve posameznih določb 4. poglavja. 

Po oceni predlagatelja je smiselno uveljaviti zahteve, vezane na 
izpolnjevanje zlasti tehnično varnostnih zahtev tudi za slovenske 
letalske prevoznike že pred pristopom Republike Slovenije k 
Evropski uniji, vse s ciljem zagotovitve nemotenega letalskega 
prometa, posamezne določbe pa pričnejo veljati v skladu z 
ureditvijo, kot jo zajemajo prehodne in končne določbe. 
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74. člen (68. člen) 
Sekretariat 
Za pridobitev spričevala letalskega prevoznika pa je med drugimi 
pogoji, ki so zelo splošno določeni, predvideno tudi "dovolj finančnih 
sredstev": Koliko je to, naj bi verjetno določil minister za promet v 
okviru pooblastila, saj predpiše pogoje, način in postopek 
pridobitve tega spričevala. 
Na neustreznost prepuščanja urejanja takšnih vprašanj 
podzakonskemu aktu je bilo uvodoma opozorjeno. Poleg tega pa 
je predvidena možnost, da s "spričevalom letalskega prevoznika", 
ki ga izda uprava (68. člen - op. zdaj 74. člen) imetniku tega 
spričevala dovoli izobraževanje in usposabljanje letalskega in 
drugega strokovnega osebja. Na pomembnost preveritve 
skladnosti takšnih rešitev z ZOFVI je bilo že opozorjeno v prejšnji 
točki tega mnenja. 

DG VII 
2. odstavek 74. člena (op. prej 68. člen) določa, da mora za 
izdajo spričevala letalskega prevoznika (AOC) Uprava preveriti 
"finančna sredstva, ... "da lahko zagotavlja varno delovanje 
zrakoplovov, vse v skladu s predpisi, pogoji in omejitvami, ki 
veljajo za letalske dejavnosti, ki jih želi prosilec opravljati". 
Čeprav zahteve za izdajo spričevala letalskega prevoznika še 
niso urejene v pravu Skupnosti in zato državam članicam ni 
prepovedano uvesti finančnih pogojev v tej zvezi, naj bodo taki 
pogoji združljivi s finančnimi pogoji, uvedenimi za izdajo operativne 
licence (to pomeni, naj ne bodo strožji kot finančni pogoji, uvedeni 
za izdajo operativne licence). 

DG VII 
2. točka 3. odstavka 74. člena (op. prej 68. člen): za zagotovitev 
popolne skladnosti s pripombami na 22. člen predloga zakona in 
torej med pogoji, uvedenimi za izdajo licence, in pogoji, uvedenimi 
za izdajo spričevala letalskega prevoznika, bi bilo primerneje 
spremeniti besedilo tako, da bi navajalo, da mora biti pravna oseba 
v večinski lasti in pod dejanskim nadzorom slovenskih državljanov 
ali lokalne skupnosti ali Republike Slovenije. 

Upoštevana je pripomba Sekretariata. 
Upoštevane so pripombe DG VII. 
Obrazložitev: 
Spričevalo letalskega prevoznika je tehnični predpogoj za 
pridobitev operativne licence v skladu s 67. členom zakona. Za 
njeno izdajo se zahteva izpolnjevanje predpisanih finančnih 
pogojev, ki so natančno določeni v novih 68. do 73. členu. 

Za zagotavljanje varne letalske operacije so nujno potrebna tudi 
minimalna finančna sredstva za kritje osnovnih stroškov operacije 
in vzdrževanje zrakoplova. Predlagana dopolnitev določbe pomeni 
minimalno garancijo, da bo prosilec zagotavljal varno letalsko 
operacijo. 
Navedeno zahtevo ureja JAR-OPS-1 in 3 v okviru zahtev, ki jih 
mora izpolnjevati odgovorna oseba izvajalca (accountable man- 
ager). 
Določba je dopolnjena tudi glede JAR-ov, ki še niso uveljavljeni v 
okviru Uredbe Sveta št. 3922/91 s spremembami, pač pa se 
uporabljajo oziroma so sprejeti v okviru držav članic Združenih 
letalskih organov (JAA). 

Slovenija je trenutno še kandidatka za članico JAA in mora za 
izpolnitev članskih pogojev Uprave izpolniti že veljavne oziroma 
sprejete tehnično varnostne in organizacijske zahteve, določene 
v JAR-ih. 
Za vsak JAR je tako predvidena izdaja ustreznega slovenskega 
izvedbenega predpisa, z vsebino, ki ustreza JAR-om. V prehodnih 
in končnih določbah je predlagana tudi ustrezna objava JAR-ov. 
Tako so tudi zahteve v zvezi z izvedbenimi predpisi, ki jih je 

potrebno izdati na obravnavanem področju, vezane na vsebine, 
določene v JAR-ih, ki še niso vključeni v prilogo k Uredbi Sveta 
št. 3922/91. 

Velja poudariti, da je izpolnjevanje že veljavnih tehničnih varnostnih 
in organizacijskih zahtev, določenih v JAR-ih JAA tudi predpogoj 
za članstvo v EU. 

75. člen (69. člen) 
DG VII 
Iz 75. člena izhaja, da dejavnosti, navedene v tej določbi, ne 
spadajo v okvir 67. člena. 

Upoštevano je stališče DZ RS. 
Upoštevana je splošna ugotovitev Sekretariata glede 
pomanjkljive opredelitve posameznih določb zakona. 
Upoštevana je ugotovitev DG VII. 
Obrazložitev: 
Prvi odstavek je usklajen glede zahtev v zvezi z usposabljanjem 
letalskega in drugega strokovnega osebja tako, da so jasno 
določeni pogoji, kot veljajo za letalske šole, tudi za prevoznike, ki 
želijo sami usposabljati svoje osebje. 

Drugi odstavek je dopolnjen tako, da je jasno določeno, da mora 
izvajalec za opravljanje navedenih dejavnosti pridobiti posebno 
dovoljenje, ki ga izda Uprava. Pri tem se izpolnjevanje pogojev 
presoja tudi v skladu s pogoji JAR-ov. 

V tretjem odstavku so jasno določene tudi tehnične zahteve za 
primer komercialnega zakupa zrakoplovov. Pri tem je zajet tudi 
primer, ko zakupodajalec ni letalski prevoznik. Rešitev je usklajena 
tudi z ureditvijo, ki jo v zvezi z zakupi zrakoplovov zajema Uredba 
Sveta št. 2407/92. 

Glede na gornje uskladitve je dodana ustrezna pooblastilna 
določba tudi za izdajo izvedbenih predpisov. 

76. člen (70. člen) 
Upoštevano je stališče DZ RS. 
Upoštevana je pripomba Sekretariata glede pomanjkljive 
opredelitve posameznih določb zakona. 
Obrazložitev: 
Po predlogu JAR-OPS-2 in 4, ki bo natančno uredil tehnično 
varnostne pogoje glede prevoza oseb z zrakoplovi splošne 
kategorije, je predvidena zahteva, da je za opravljanje zračnega 
prevoza za lastne potrebe z letali z več kot 6 potniškimi sedeži 
potrebno pridobiti posebno dovoljenje. Izda ga Uprava. Predhodno 
mora ugotoviti, da predlagatelj izpolnjuje pogoje glede strokovne 
sposobnosti in potrebne organizacije za zagotovitev varnega 
delovanja zrakoplovov. Gre za zahtevo, ki je v bistvu glede 
varnostnih zahtev enakovredna zahtevi za izdajo AOC. Zato je 
predvideno, da se glede preverjanja, ali so pogoji izpolnjeni, 
smiselno upošteva 68. člen tega zakona. 

Zahtevnost izvajanja letalske operacije z letali z več kot 6 potniškimi 
sedeži je bistveno večja kot za manjša letala. Zahtevajo se druge 
licence osebja, prav tako je vzdrževanje letal zahtevnejše. Vse 
navedeno utemeljuje predlagane omejitve, vezane na opravljanje 
zračnega prevoza za lastne potrebe. 

AD PZ 
76. člen 
AD PZ sprašuje, kako se dokazuje nepridobitnost pri letalskem 
prevozu za lastne potrebe ter izpostavlja vprašanje, ali ima ta 
prevoz potnike. Predlaga definiranje pridobitnega in nepridobitnega 
zračnega prevoza. 
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Obrazložitev: 
Opravljanje dejavnosti, kot pridobitne dejavnosti, je urejeno v 
skladu s predpisi, ki urejajo opravljanje gospodarske dejavnosti. 
Zakon o gospodarskih družbah v drugem odstavku 1. člena 
določa, da je pridobitna dejavnost vsaka dejavnost, ki se opravlja 
na trgu zaradi pridobivanja dobička. Tudi Zakon o društvih določa 
društvo kot pravno osebo zasebnega prava in v 1. členu določa, 
da se društvo ne sme ustanoviti oziroma ne sme opravljati 
pridobitne dejavnosti kot svoje izključne dejavnosti. 
Izvajanje navedenih določb nadzirajo pristojni organi (npr.: tržna 
inšpekcija, davčna inšpekcija). Glede na to, da ustrezne določbe 
zakona o letalstvu določajo, kaj je mišljeno v okviru pojma 
"pridobitne dejavnosti" oz. t.i. komercialnih dejavnosti v zračnem 
prometu (za plačilo in/ali najem), je prevoz za lastne potrebe 
definiran kot zračni prevoz, ki ni zračni prevoz za plačilo in/ali 
najem. 
V tej zvezi je Predlog zakona o letalstvu dopolnjen tudi glede na 
ureditev po Uredbi Sveta št. 2407/92 o licenciranju letalskih 
prevoznikov. Zato pripomba ni več aktualna. 

78. člen (71. člen) 
Upoštevana pripomba Sekretariata glede pomanjkljive 
opredelitve posameznih določb zakona. 
Obrazložitev: 
Dodan je nov drugi odstavek, ki določa pooblastila Uprave za 
izdajo plovnostno tehničnih zahtev, ki jih izdajajo pristojni letalski 
organi vseh držav za zagotavljanje varnega letenja. 

79. člen (73. člen) 
DG VII 
79. člen (op. prej 73. člen): v tej določbi je uveden posebni režim 
za redne zračne prevoze in posebne zračne prevoze (charter). 
Primerneje bi bilo obravnavati obe dejavnosti pod istim režimom 
(to je pod režimom, ki je določen v 1. točki), ker bodoči Sporazum 
o skupnem evropskem zračnem prostoru ne bo razlikoval med 
obema dejavnostima. Zato bo po tem sporazumu letalski prevoznik 
z licenco, ki jo izda katera koli od pogodbenic, imel pravico 
opravljati redne ali posebne zračne prevoze v Republiko Slovenijo 
in iz nje brez zahteve po pridobitvi "posebne licence" v ta namen, 
kot je določeno v 79. členu (op. prej73. členu) predloga zakona. 

Upoštevano. 
Obrazložitev: 
Določba je dopolnjena z novim četrtim odstavkom, ki tfoloča izjemo 
za prevoznike iz držav članic EU. 
Taka predlagana rešitev pa zahteva tudi ustrezno prehodno 
določbo. 
Predlagana rešitev omogoča glede držav nečlanic EU ohranitev 
dosedanjega sistema, ki temelji na Čikaški konvenciji in ki velja 
za sklepanje bilateralnih pogodb na področju rednega zračnega 
prometa. 
Posebnosti ureditve bodočega Sporazuma o skupnem evropskem 
zračnem prostoru (ECAA) bodo tako skladne s slovensko 
ureditvijo, uveljavljeno z novim četrtim odstavkom 79. člena, 
seveda ob ustrezni prehodni določbi. Hkrati pa bo glede urejanja 
odnosov s tretjimi državami ohranjen dosedanji režim urejanja 
prometnih pravic z bilateralnimi sporazumi. 

V prehodnih določbah je dodana določba, ki določa, da se četrti 
odstavek 79. člena tega zakona uporablja od vstopa RS v EU 
oziroma od uveljavitve posebnega sporazuma (ECAA). 

82. člen (76. člen) 
DG VII 
Pogoji, uvedeni z določbo 82. člena (op. prej 76. člena) pod 2. in 3. 
odstavkom, so nezdružljivi z načelom prostega dostopa na 
tržišče, določenega s pravom Skupnosti: 
a) od letalskih prevoznikov se lahko zahteva, da objavijo svoje 
rede letenja za redne zračne prevoze pred začetkom vsakega 

prometnega obdobja. Vendar se od letalskih prevoznikov ne more 
zahtevati, da objavijo spremembe teh redov letenja vsaj 10 dni 
pred začetkom njihove veljavnosti. Učinkovitost načela prostega 
dostopa na tržišče, ki je določen v 3. členu Uredbe (EGS) št. 
2408/92, zahteva, naj imajo prevozniki po dejanskem začetku 
sezone pravico spremeniti svoje rede letenja ob upoštevanju 
samo ene omejitve, in sicer razpoložljivosti slotov. Glede tega naj 
se ne zahteva nobeno predhodno obvestilo, 
b) podobno se od prevoznikov tudi ne more zahtevati, da ustavijo 
zračni promet na liniji ali da spremenijo rede letenja na njej samo, 
če to opravičujejo višja sila ali drugi izredni dogodki. Zgoraj 
navedeno načelo prostega dostopa na tržišče pomeni, naj imajo 
prevozniki pravico ustaviti zračni promet ali spremeniti rede letenja 
brez predhodnega uradnega obvestila in na podlagi njihove lastne 
presoje. Edina možna izjema glede tega načela velja za tiste linije, 
na katerih so uvedene obveznosti izvajanja javnih služb (4. člen 
Uredbe (EGS) št. 2408/92). 

Upoštevane so pripombe DG VII. 
Uskladitev določbe z zakonom o policiji. 
Obrazložitev: 
1. Določba je spremenjena tako, da so zahteve prilagojene novim 
pogojem, v skladu z Uredbo Sveta št. 2408/92. Navedena uredba 
bo predvidoma uveljavljena v okviru Večstranskega sporazuma 
o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA). 
2. V petem odstavku je 82. člen usklajen z zakonom o policiji. 

k 5. poglavju: LETALIŠČA IN VZLETIŠČA 

Sekretariat - Mnenje 11/5 
V poglavju 5.0 Letališča in vzletišča so vsebovane rešitve, ki se 
nanašajo na letališko infrastrukturo in službe na letališču, na 
gradnjo in rekonstrukcijo objektov in naprav letališke infrastrukture 
in drugih objektov na območju izključne rabe letališča. Predlagane 
rešitve, v katerih so navedene sicer vse službe na letališčih, z 
razporeditvijo na "letališke"in "druge"službe ostajajo nedorečene, 
saj ni jasen krtiterij za predvideno razporeditev služb. Dodatno 
nejasnost pa povzročajo "druge" službe, ki se pojavljajo tako v 
sestavi letaliških kot drugih služb (81. člen - op. zdaj 87. člen). 

Upoštevano. 
Obrazložitev: 
Nejasnosti in nedorečenosti so odpravljene. Določbe 5. poglavja 
so ustrezno dopolnjene in spremenjene. 

AP LJU 
"V 84. členu (op. prej 78. člen) ZLet podržavlja letališča, ki so 
vključena v sistem javnih letališč. Določa, da so infrastrukturni 
objekti (natančneje določeni v 80. členu - op. zdaj 86. člen) 
državnega oziroma lokalnega pomena. Zakon tako določa, da je 
infrastruktura javno dobro. Pravnim osebam, katerih letališča bi 
bila po zakonu vključena v sistem javnih letališč, bo tako popolnoma 
omejena lastninska pravica na sredstvih - nepremičninah in 
opremi. Gre za razlastitev, za katero pa zakon ne predvideva 
nobenega nadomestila, kar je v izrecnem nasprotju z določbo 69. 
člena Ustave Republike Slovenije. Po tej določbi se lastninska 
pravica na nepremičninah lahko omeji le proti nadomestilu v naravi 
ali proti odškodnini pod pogoji, ki jih določa zakon. 

Aerodrom Ljubljana, d.d. podpira normativno ureditev letališč 
skladno modelu rešitev ter standardom in priporočilom ICAO kar 
zadeva izpolnjevanje vseh predpisanih varnostnih in drugih 
pogojev glede na določeno referenčno kodo, kategorijo, namen 
in obseg zračnega prometa, predpisane službe in druge pogoje, 
določene v obratovalnem dovoljenju letališč (vzletišč). 

Z vidika gornje pripombe predlaga črtanje vseh tistih določb v 
zakonu, ki določajo razlastitev premoženja oseb, katere opravljajo 
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letališko dejavnost tema podlagi te določbe izpeljano zakonodajno 
rešitev, da se dejavnost letaliških služb na letališčih, ki so vključena 
v sistem javnih letališč, lahko opravlja kot koncesionirna dejavnost 
v smislu zakona o gospodarskih javnih službah. Gre za določbe 
78. člena ZLet v zvezi z določbami 80., 81., 1. točke prvega 
odstavka 101., 149., 150. in 151. člena ZLet, kolikor se slednje 
določbe nanašajo na letališke službe. Črtanju teh določb pa 
redakcijsko sledijo pripombe k 89., 90., 91., 154., 2. točki in delu 
11. točke prvega odstavka 172., prvemu odstavku 195., 196. in 
197. členu ZLet." 
(op. vsi zgoraj navedeni členi so ustrezno preštevilčeni zaradi 
dodanih šest novih členov v 4. poglavju). 

Delno upoštevano. 
Obrazložitev: 
Določbe 5. poglavja so delno dopolnjene in spremenjene. Glede 
pripomb, ki zadevajo zlasti 10. poglavje, je dana obrazložitev v 
okviru navedenega poglavja. 
Po mnenju predlagatelja predstavljajo javna letališča, kot prometni 
sistem letališč, objekte, ki zagotavljajo javni interes ter enakomeren 
regionalni razvoj, kakor tudi njihovo povezavo z drugimi prometnimi 
sistemi. Letališča, ki so vključena v sistem javnih letališč, so 
infrastrukturni objekti državnega oziroma lokalnega porr\ena. 
Sistem javnih letališč opredeli vlada, na predlog ministra, 
pristojnega za promet, v skladu z zasnovo omrežja letališč iz 
prostorskega plana letališč Republike Slovenije. 

86. člen (80. člen) 
Sekretariat 
Glej tudi pripombe in obrazložitev k 10. poglavju. 

AP LJU 
Glej tudi pripombe in obrazložitev k 84. členu in k splošnim 
pripombam k 5. poglavju. 

87. člen (81. člen) 
DG VII 
Iz tega člena izhaja, da bo zagotavljanje teh služb, navedenih pod 
tem členom, ki spadajo v okvir Direktive št. 96/67 o dostopu na 
trg za oskrbo zrakoplovov na letališčih Skupnosti, urejeno v skladu 
z načeli, določenimi v tej direktivi. 

AD PZ 
AD PZ predlaga, da bi se v prvem odstavku 87. člena glede 
posameznih pogojev v zvezi z letališkimi in drugimi službami 
dodatno opredelila tudi zahteva, vezana na vrsto zračnega 
prometa. 

AP LJU 
Glej tudi pripombo in obrazložitev k 84. členu in k splošnim 
pripombam k 5. poglavju. 

Upoštevana je ugotovitev DG VII. 
Upoštevana je splošna pripomba Sekretariata k 5. poglavju. 
Pripomba AD PZ nI upoštevana. 
Pripomba AP LJU le delno upoštevana. 

Obrazložitev: 
k ugotovitvi DG VII 
87. člen je ustrezno dopolnjen. Celovito rešitev v smislu ugotovitve 
DG VII pa zajema navedena določba, skupaj z rešitvami, ki so 
zajete v ustreznem poglavju, ki ureja opravljanje služb na letališčih 
in navigacijskih služb zračnega prometa ter javno gospodarsko 
infrastrukturo (10. poglavje). 

k pripombi Sekretariata 
Glej obrazložitev k splošni pripombi Sekretariata k 5. poglavju. 

k predlogu AD PZ 
Vrsta prometa je opredeljena že s pojmom namen (proti plačilu in/ 
ali najem, domači/notranji in/ali mednarodni in podobno). Zato je 
predlagana dopolnitev nepotrebna. 

k pripombi AP LJU 
Glej tudi pripombo in obrazložitev k 84. členu in k splošnim 
pripombam k 5. poglavju. 

88. člen (82. člđn) 
Obrazložitev: 
Uskladitev s spremembami v 4. poglavju in upoštevanje splošnih 
pripomb Sekretariata. 

89. člen (83. člen) 
AD PZ 
AD PZ izraža pomisleke glede možnosti izdaje začasnega 
dovoljenja za opravljanje mednarodnega prometa tudi na letališču, 
ki ni mednarodno letališče. Meni, da bi mednarodni promet bil 
lahko le na letališčih, ki so tudi opremljena za to in imajo vse 
predpisane službe in da izjem ne more biti. 

NI upoštevano. 
Obrazložitev: 
Pripomba ni utemeljena. Opravljanje mednarodnega letalskega 
prometa se dovoli po opravljenem preverjanju glede izpolnjevanja 
predpisanih pogojev. Tehnične karakteristike posameznega 
letališča že določajo oziroma omejujejo tudi operacije zrakoplovov, 
ki lahko pristajajo na posameznem letališču, kar se v vsakem 
primeru izdaje dovoljenja po 89. členu seveda upošteva, saj sicer 
v primeru neizpolnjevanja tehničnih in tehnoloških pogojev, 
dovoljenje ne more biti dano. V okviru dovoljenja se določijo tudi 
pogoji, ki morajo biti izpolnjeni. V pripravi je ureditev, ki bo poenotila 
minimalne tehnične pogoje za letališča - v skladu s prilogo št. 14 
k Čikaški konvenciji (zlasti glede JWY, RWY, omejitvenih ravnin 
letališč, varovanih območij in podobno). 

90. člen (84. člen) 
Obrazložitev: 
Dopolnitev v smislu jasnosti. 

91. člen (85. člen) 
DG VII 
Iz tega člena izhaja, da bo sekundarna zakonodaja glede dodelitve 
slotov sprejeta v skladu z uredbo (EGS) št. 95/93. 

Upoštevano. 
Obrazložitev: 
Določba je ustrezno dopolnjena. 

92. člen (86. člen) 
AP LJU 
Aerodrom Ljubljana, d.d. nima pripomb k predlogu, da lahko pristojni 
državni organ začasno omeji ali prepove obratovanje letališča, 
če to zahtevajo razlogi varnosti zračnega prometa (92. člen ZLet). 
Prevelika diskrecijska pravica pa je dana Vladi za omejitev ali 
prepoved obratovanja letališča, če to zahtevajo državni interesi. 
Za omejitev prepovedi opravljanja dejavnosti z vidika državnih 
interesov obstojajo podlage v drugih predpisih. Kolikor pa gre za 
druge razloge, ki niso pokriti v obstoječi zakonodaji bi moral zakon 
natančno določiti za katere državne interese gre v tem primeru. 
Zato Aerodrom Ljubljana, d.d. predlaga črtanje drugega odstavka 
in s tem posledično dela tretjega odstavka 92. člena (op. prej 86. 
člena) ZLet. 
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Smiselno upoštevano. 
■ Obrazložitev: 
Določba drugega odstavka 92. člena je ustrezno spremenjena in 
dopolnjena, tako da je jasno opredeljen državni interes. 

93. člen (87. člen) 
AA 
Predlaga spremembo in dopolnitev 93. člena (op. prej 87. člena) 
tako, da naj se glasi: 
" Splošni pogoji za uporabo javnega letališča in cene se objavijo 
na način, ki je običajen v zračnem prometu. Upravljalec letališča 
posreduje Upravi splošne pogoje v odobritev in objavo, tako da 
se v okviru splošnih pogojev za uporabo javnega letališča zajame 
tudi cene." 

Delno upoštevano. 
Obrazložitev: 
Splošni pogoji in cene za uporabo javnega letališča se objavijo na 
način, ki je običajen v zračnem prometu. Predlog glede odobritve 
cen je upoštevan v ureditvi v zvezi s tarifami in cenami kot izhaja 
iz 161. člena tega zakona. 

95. člen (89. člen) 
AP LJU 
Glej tudi pripombe in obrazložitev k 84. členu ter obrazložitev k 
pripombi Sekretariata v nadaljevanju. 

Sekretariat 
V zvezi s pogoji za graditev in rekonstrukcijo letališča, objektov in 
naprav letališke infrastrukture in drugih objektov v območju 
izključne rabe letališča predlog zakona uvaja kot novost 
"predhodno soglasje Uprave", izdano s stališča varnosti zračnega 
prometa in tehnologije dela letaliških služb, poleg dovoljenj in 
soglasij, določenih v predpisih o urejanju prostora in graditvi 
objektov (89. člen - op. zdaj 95. člen). Prav tako je predvideno 
predhodno soglasje tudi za nameravane gradnje v območju 
omejene in nadzorovane rabe letališča. 

Predlagane rešitve je skrbno pretehtati z vidika predpisov o 
urejanju prostora oziroma urejanju posegov v prostor in graditve 
objektov, saj soglasja prizadetih organov in organizacij, ki jih ti 
predpisi predvidevajo v postopkih priprave prostorskih izvedbenih 
aktov (35. člen ZUN) in izdaje gradbenih dovoljenj (36. člen ZGO) 
zagotavljajo prav zavarovanje načrtovanega razvoja objektov in 
naprav v javnem interesu ter umeščanje drugih objektov in naprav 
v prostor, v njihovih območjih omenjene in nadzorovane rabe, na 
način, ob katerem bo zagotovljena varnost prometa, ljudi in 
premoženja. Kakšen cilj naj bi se ob obstoječi ureditvi še zagotavljal 
s predhodnimi soglasji ni jasno. Če naj bi to soglasje nadomestilo 
"posebno dovoljenje" v smislu 118. člena zakona o zračni plovbi, 
bo potrebnost takšnega soglasja pretehtati z vidika možnega 
investitorstva pri gradnji in rekonstrukciji letališč, vselej pa bo 
sporno predpisovanje tega soglasja za druge objekte. 
V zvezi s temi rešitvami menimo, da bi bilo primerno, da bi 
predlagani zakon ob upoštevanju določb drugega odstavka 6. 
člena ZGO določil tista vzdrževalna dela na objektih in napravah 
zračnega prometa, ki se ne štejejo za rekonstrukcijo. 

Določba /e bila ponovno proučena. 
Obrazložitev: 
Pri odločitvi za gradnjo letališča (tudi rekonstrukcijo) gre 
pravzaprav, če postavimo vzporednico z drugimi posegi v prostor 
in gradnjo objektov, za odločitev o gradnji manjšega mesta. 
Letališče vedno opazujemo z dveh zornih kotov: (1) kot poseg v 
širši prostor in (2) kol graditev objekta v prostoru in v odnosu do 
drugih objektov. Posega v prostor (graditve letališča) na primer 
ne bomo dovolili, če vsak letališki objekt posebej in vsi skupaj 
niso primerni drugim objektom in prostoru, v ožjem in širšem 

smislu (v smislu fizičnih dimenzij in tehnoloških postopkov). Zaradi 
zaščite investitorjev je potrebno pred samim posegom v prostor 
in gradnjo objekta proučiti vse primarne in sekundarne posledice 
posega v prostor in izgradnje objekta. 

Kot primer naj navedemo problem izgradnje druge 
vzletnopristajalne steze na letališču Brnik (t.i. južna varianta). Vsi 
tehnološki postopki vzleta in pristanka v pogojih instrumentalnega 
letenja so vezani za prostor med Dolskim (radionavigacijska točka, 
ki je tudi križišče zračnih poti) in vzletno-pristajalno stezo (VPS) 
na Brniku. Ta prostor, opremljen kot je danes, prenese določeno 
končno število letalskih operacij v časovni enoti (uri, dnevu itd.). 
Obratovalnega dovoljenja tej drugi VPS torej ne bi bilo mogoče 
izdati, dokler ne bi bile rešena vsa vprašanja v zvezi s postopki 
prileta/odleta, kar lahko traja več let, nima pa ničesar skupnega z 
varnostnimi standardi glede izgradnje in označevanja VPS. 
Predlagatelj zakona je mnenja, da je v vseh pogledih primerneje, 
da postopek izdaje oziroma pridobivanja potrebnih dovoljenj 
oziroma soglasij traja neka/dalj časa, kot pa da nastaja materialna 
škoda in da se uporabljajo neprimerni oziroma strokovno in 
varnostno vprašljivi tehnološki postopki. 
Poleg navedenega je potrebno pri graditvi letališča ali povečanju 
njegovih zmogljivosti, preveriti tudi celo vrsto drugih, splošnih 
infrastrukturnih zmogljivosti, ki so pomembne za varnost 
zračnega prometa (kot na primer: komunikacije, bolnišnice, 
reševalne službe, varovanje okolja in ekološke službe in podobno). 
Da je to potrebno, dokazuje tudi to, da lahko odprava določenega 
t.i. ozkega grla (le izmed objektov na letališču), obseg prometa 
tudi podvoji. 

Podoben primer je lahko tudi na primer le izgradnja objektov 
določenega špediterja. Objekti špediterja in z njimi povezana 
dejavnost lahko spremenijo določene tehnološke postopke in linije, 
ki jih sicer organizirajo in izvajajo drugi, na primer letališko podjetje. 
V tem primeru je tudi potrebno predhodno dovoljenje, ki bo določilo 
določene tehnološke spremembe in s tem obratovalnega 
dovoljenja tudi pri letališkem podjetju, torej pri drugi pravni osebi. 

Na letališčih lahko popolnoma jasno in transparentno ločimo 
letališke infrastrukturne objekte, naprave in sisteme ter z njimi 
povezane službe od infrastrukturnih objektov, naprav in sistemov 
ter z njimi povezanih navigacijskih služb zračnega prometa. Pri 
tem je tudi pomembno, da gre za dve različni osebi, ki jih imata v 
posesti in upravljanju. Pri izdaji obratovalnega dovoljenja je 
pomembno, da je stanje prvih (letališki infrastrukturni objekti, 
naprave in sistemi ter z njimi povezane službe) in drugih 
(infrastrukturnih objektov, naprav in sistemov ter z njimi povezanih 
navigacijskih služb zračnega prometa) fiksirano, kar se navede 
tudi v odločbi (obratovalnem dovoljenju). V obratovalnem dovoljenju 
bo moralo biti vedno tudi navedeno, na katere letališke ali 
navigacijske infrastrukturne objekte, naprave in sisteme ter z 
njimi povezane službe in na katera navodila (tehnična in 
tehnološka) se nanaša izdano obratovalno dovoljenje. Osnovna 
pomanjkljivost sedanje sistema - "dovoljenja za uporabo" - je 
prav ta, da se izda dovoljenje za uporabo na podlagi obsežne 
dokumentacije (gradbena dokumentacija in različna soglasja po 
splošnih predpisih o posegih v prostor in o graditvi objektov), ki 
pa nimajo ustrezne praktične vrednosti za nujno potrebno 
zagotovitev varnosti zračnega prometa. 
Glede na vse navedeno je po mnenju predlagatelja predlagana 
ureditev utemeljena in nujna. 

96. člen (90. člen) 
AP LJU 
Glej tudi pripombe in obrazložitev k 84. členu (op. prej 78. člen), k 
splošnim pripombam k 5. poglavju in k posameznim konkretnim 
določbam 5. poglavja. 
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97. člen (91. člen) 
AP LJU 
Glej tudi pripombe in obrazložitev k 84. členu (op. prej 78. člen), k 
splošnim pripombam k 5. poglavju in k posameznim konkretnim 
določbam 5. poglavja. 

101. člen (95. člen) 
Sekretariat 
Nadaljna novota, ki jo zakon uvaja je "obratovalno dovoljenje", ki 
naj bi nadomestilo dosedanjo odločbo pristojenga organa, s katero 
dovoli uporabo javnega ali drugega letališča s stališča varnosti 
zračne plovbe. Če naj bi bilo letališče kot celovit sistem v tehničnem 
in tehnološkem smislu sposobno zagotoviti varno zračno plovbo, 
bi uvedba tega instituta ob tehničnem pregledu in uporabnem 
dovoljenju po ZGO ne bila sporna. Vendar pa nejasnost ob tem 
institutu povzročajo določbe (113. člen - op. zdaj 119. člen), ki 
predvidevajo obratovalno dovoljenje tudi za infrastrukturne 
objekte, ki služijo navigacijskim službam. V zvezi z zadevnimi 
rešitvami bo po oceni sekretariata potrebno predvsem razjasniti 
vprašanje ali naj bi veljala obveznost pridobitve obratovalnega 
dovoljenja za letališča kot celovit sistem (objektov, naprav in vseh 
potrebnih služb) ali tudi zgolj za objekte in naprave letališke in 
navigacijske infrastrukture. 

Upoštevano. 
Obrazložitev: 
Določbe so ustrezno dopolnjene. 
Natančnejša obrazložitev problematike izhaja tudi iz obrazložitve 
k 95. členu. 

103. člen (97. člen) 
AP LJU 
Z vidika načelne pripombe k 10.0 poglavju ZLet se predlaga, da 
se določba 153. člena (op. zdaj 159. člen - obratovalni čas 
letališča), redakcijsko popravljena, uvrsti v poglavje 5.5 kot 97.a 
člen. 

NI upoštevana. 
Obrazložitev: 
Pripomba je nejasna in neutemeljena. Predlagana sprememba je 
nepotrebna. 

105. člen (99. člen) 
AD PZ 
Izpostavljeno je vprašanje izbrisa letališč iz vpisnika civilnih letališč 
na zahtevo lastnika oziroma upravljalca letališča, in v tej zvezi 
letališča v sistemu javnih letališč, ki zagotavljajo javni interes. 
Predlaga se, da se predpiše postopek, če ta ureditev velja tudi za 
javna letališča. 

Upoštevano. 
Obrazložitev: 
Določba je dopolnjena glede postopka izbrisa javnih letališč, tako 
da sklep o izbiri za javno letališče sprejme vlada, na predlog 
ministra, pristojnega za promet. Za javno letališče lokalnega 
pomena mora biti predlog usklajen tudi z lokalno skupnostjo. Za 
javno letališče državnega pomena pa minister, pristojen za promet, 
predhodno pridobi tudi mnenje lokalnih skupnosti. 

107. člen (101. člen) 
DG7 
1. odstavek 107. člena (op. prej 101. člen): ukrepi, kijih je sprejelo 
ministrstvo za promet na podlagi te določbe, bodo morali biti 
združljivi z Uredbo št. 96/67. 

Upoštevano. 
Ugotovitev DG VII bo upoštevana pri pripravi podzakonskih 
predpisov. 

AP LJU 
Glej tudi pripombe in obrazložitev 84. členu, k splošnim pripombam 
k 5. poglavju in k posameznim konkretnim določbam 5. poglavja. 

108. člen (102. člen) 
Obrazložitev: 
Določba je dopolnjena v smislu splošnih pripomb Sekretariata in 
v smislu zagotovitve varnosti zračnega prometa. 

112. člen (106. člen) 
Obrazložitev: 
Določba je dopolnjena v smislu splošnih pripomb Sekretariata in 
v smislu zagotovitve varnosti zračnega prometa. 

113. člen (107. člen) 
DG VII 
Iz tega člena izhaja, da ta določba velja za lokalne operativne 
predpise glede varstva okolja. V vsakem primeru taki predpisi ne 
morejo biti strožji od načel, določenih v Direktivi 92/14. 

AP LJU 
Aerodrom Ljubljana, d.d. podpira okoljevarstvene zahteve glede 
emisij zrakoplovov v območju letališč v smislu, da minister, pristojen 
za promet, izda v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje in 
prostor predpis o dovoljenem skupnem hrupu in emisij motorjev 
zrakoplovov na letališču in v letališki coni. Ne vidi pa nobene 
potrebe, še zlasti ne z vidika direktiv EU ali standardov, priporočil 
oziroma drugih dokumentov ICAO za predpisovanje posebnih 
pristojbin zaradi zmanjševanja vpliva in odprave posledic hrupa 
in emisij motorjev. Zato predlaga črtanje ustreznega dela besedila 
v 107. členu (op. zdaj 113. člen) ZLet. 

Pripomba DG VII je upoštevana. 
Pripomba AD LJU nI upoštevana. 

Obrazložitev: 
1. Pri pripavi podzakonskih predpisov bo v celoti upoštevna tudi 
ureditev navedene direktive. 
2. Pripomba AD LJU ni utemeljena. Po mnenju predlagatelja je 
predlagana ureditev primerna in potrebna. 

k 6. poglavju: NAVIGACIJSKE SLUŽBE ZRAČNEGA PROMETA 

Sekretariat 
Upoštevane so splošne pripombe Sekretariata. 

Obrazložitev: 
V zvezi s splošnimi pripombami Sekretariata je upoštevati tudi 
obrazložitev, podano k Mnenju 11/6 v nadaljevanju tega gradiva - 
v obrazložitvi k 10. poglavju. 

k 7. poglavju VAROVANJE IN OLAJŠAVE 

123. člen (117. člen) 
AP LJU 
Poglavje zakona, ki ureja varovanje in zaščito v zračnem prometu 
je premalo konkretno in nedorečeno, ker ne izhaja iz predposta vke 
da sta varnost in zaščita v pristojnosti državnih organov, ki morajo 
za preventivno dejavnost zagotavljati ne samo tehnična sredstva 
ampak tudi kadre. 

Predlog nI konkretiziran. 
Obrazložitev: 
V zakonu so v poglavju o varovanju in olajšavah predlagane 
rešitve, ki se nanašajo na zahteve glede varnostnih pregledov, 
določene so potrebne omejitve, hkrati pa so določeni tudi varnostni 
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programi, ki morajo biti izdelani za Republiko Slovenijo, za 
mednarodno letališče in za letalskega prevoznika. Hkrati ureditev 
zajema tudi določbo, da policija nadzira izvajanje varnostnih 
pregledov ter varovanje na letališču in opravlja posebne 
varnostne preglede in ukrepe. Varnostni programi so obvezni za 
vse, ki opravljajo naloge v zvezi z zračnim prometom in zračnim 
prevozom. Za usklajeno izvajanje vseh predpisanih ukrepov 
varovanja na mednarodnih letališčih je odgovorna Uprava 
Republike Slovenije za zračno plovbo. Vsi varnostni programi 
morajo biti usklajeni z letalskim varnostnim programom za 
Republiko Slovenijo, ki se pripravi v skladu z ureditvijo tega 
poglavja. Splošno znano dejstvo pa je, da morajo za izvajanje 
nalog, ki sodijo v delovno področje pristojnih organov, ti zagotoviti 
tudi potrebna sredstva in kadre. 
Glede na navedeno predlagatelj meni, da je ureditev zadevnega 
poglavja ustrezna in dopolnitev ni potrebna. 

124. člen (118. člen) 
Obrazložitev: 
Redakcijski popravek ■ uskladitev z zakonom o policiji. 

130. člen (124. člen) 
Obrazložitev: 
Uskladitev s spremembami v 4. poglavju v zvezi s pripombami 
Sekretariata in DG VII. 

132. člen (126. člen) 
Obrazložitev: 
Uskladitev s spremembami v 4. poglavju v zvezi s pripombami 
Sekretariata in DG VII. 

k 8. poglavju: ISKANJE IN REŠEVANJE ZRAKOPLOVOV TER 
LETALSKE NESREČE IN INCIDENTI 

134. člen (128. člen) 
Upoštevana je splošna pripomba Sekretariata glede 
pomanjkljive ureditve posameznih določb zakona. 
Obrazložitev: 
Določba je dopolnjena s potrebno ureditvijo, ki zadeva stroške 
preiskave letalskih nesreč in resnih incidentov. Ti lahko dosežejo 
pri preiskovanju večje letalske nesreče 1,5 mio. - 3 mio USD, na 
morju pa celo do 5 mio. USD. Predlog smiselno upošteva ureditev 
drugih evropskih držav. 

135. člen (129. člen) 
DG VII 
5. odstavek 129. člena (prej 129. člena): iz te točke izhaja, da 
stalna komisija za varnost letenja iz te določbe ni preiskovalni 
organ. Preiskovalni organ je komisija za preiskovanje letalskih 
nesreč, ki jo imenuje minister za promet, kot je navedeno v 130. 
členu (op. zdaj 136. člen) predloga zakona. Kljub nazivu komisije, 
ki se nanaša samo na nesrečo, se v skladu z 2. točko 129. člena 
(op. zdaj 135. člen) predloga zakona razume, da ta komisija vodi 
tudi preiskavo v primeru resne nezgode. 

Upoštevano je mnenje DZ RS Iz prve obravnave. 
Upoštevana Je splošna ugotovitev Sekretariata glede 
pomanjkljive opredelitve posameznih določb zakona. 
Upoštevano Je mnenje DG VII. 
Obrazložitev: 
Določba 135. člena je dopolnjena z novimi tretjim in petim do 
sedmim odstavkom, ki urejajo vlogo, položaj in naloge 
preiskovalnega organa, vse v skladu z drugim in tretjim odstavkom 
6. člena Direktive Sveta št. 94/56/EC. 
Urejeno je tudi vprašanje preiskave letalskih nesreč in resnih 

incidentov izven ozemlja Republike Slovenije (glej 2. člen Direktive 
Sveta št. 94/56/EC). 
Ločene so naloge in pooblastila preiskovalnega organa in stalne 
komisije za varnost letenja. 
Navedena organa imata vsak svojo vlogo, naloge in pooblastila, 
določene v skladu s citirano direktivo o določitvi osnovnih načel 
za vodenje preiskav nesreč in nezgod v civilnem letalstvu. 
Ena glavnih zahtev, ki jih postavlja citirana direktiva je, da mora 
biti preiskovalni organ neodvisen (glej 6. člen direktive), s čimer je 
zahtevana zlasti finančna neodvisnost in morajo biti za to 
zagotovljena zadostna sredstva. 
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo novi osmi, deveti 
in deseti odstavek in so usklajeni z novimi četrtim do šestim 
odstavkom. 

136. člen (130. člen) 
DG VII 
130. člen (op. zdaj 136. člen) določa, da lahko v manj zapletenih 
primerih vodja preiskovalnega organa imenuje enega samega 
preiskovalca. To lahko pomeni, da komisija za preiskovanje 
letalskih nesreč ni stalni organ. To bi bilo popolnoma nezdružljivo 
z Direktivo št. 94/56, katere 6. člen določa, da je preiskovalni 
organ stalen. Preiskave pa lahko izvaja en preiskovalec in ne 
celotna komisija. Vendar se komisija sama odloči, v kakšnem 
primeru bo uporabila tak postopek, ker mora stalni preiskovalni 
organ določiti obseg preiskav in postopek, po katerem je treba 
ravnati (2. točka 4. člena Direktive št. 94/56). 

Upoštevano. 
Obrazložitev: 
Določba 136. člena je delno spremenjena in usklajena z Direktivo 
Sveta št. 94/56 (1. odst. 5. člena). 
Dodan je nov deveti odstavek - uskladitev s 5. točko 6. člena 
citirane direktive. 
Glede nesreč in resnih incidentov za določene vrste zrakoplovov 
je pooblaščena Letalska zveza Slovenije. Navedena sprememba 
je tudi v skladu z zgoraj citirano direktivo, ki ne zahteva enake 
obravnave nesreč in incidentov za zrakoplove, ki se uporabljajo 
za nekomercialne aktivnosti. 

137. člen (131. člen) 
Upoštevano je mnenje DZ RS. 
Upoštevana Je pripomba DG VII k 135. In 136. členu (op. prej 
129. in 130 člen). 
Obrazložitev: 
Predlagana sprememba pomeni uskladitev z nalogami in pooblastili 
preiskovalnega organa, kot izhajajo iz Direktive Sveta št. 94/56. 
Prelagana dopolnitev pomeni tudi natančnejšo opredelitev 
obveznosti države po Cikaški konvenciji. 

138. člen (132. člen) 
DG VII 
Prvi odstavek 132. člena (op. prej 132. člen) določa, da mora 
pristojni preiskovalni organ komisiji za preiskovanje letalskih 
nesreč zagotoviti med preiskavo pogoje za neovirano delo. To 
besedilo ni najbolj točno, ker se na podlagi prejšnjih določb predloga 
zakona razume, da je preiskovalni organ komisija za preiskovanje 
letalskih nesreč. Enako velja za 2. odstavek te določbe. 

Upoštevano je mnenje DZ RS. 
Upoštevana je pripomba DG VII. 
Obrazložitev: 
Določba 138. člena je spremenjena tako, da je zagotovljena 
skladnost z zgoraj citirano direktivo (1. člen Direktive) ter 
Dodatkom št. 13 k Čikaški konvenciji. 
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139. člen (133. člen) 
DG VII 
133. člen (op. zdaj 139. člen): sprejetje sekundarne zakonodaje 
na podlagi te določbe naj ne posega v opredelitev obsega preiskav 
in postopek, po katerem mora ravnati preiskovalni organ pri 
opravljanju preiskav, ker te zadeve določa preiskovalni organ (2. 
točka 4. člena Direktive št. 94/56). Vendar to ne velja za dolžnost 
preiskovalnega organa, da sestavi poročilo na podlagi preiskave 
(7. in 8. člen Direktive št. 94/56). Ta dolžnost je že določena v 135. 
členu (op. zdaj 142. člen) predloga zakona. Vendar nekateri 
pomembni elementi manjkajo (dolžnost sestave poročila o 
preiskavi nesreče v 12 mesecih od dneva nesreče, kroženje 
poročila o preiskavi incidenta, varstvo anonimnosti oseb, vpletenih 
v nezgode). 

Uskladitev z mnenjem DZ RS. 
Uskladitev s pripombo DG VII. 
Uskladitev s splošno pripombo Sekretariata glede 
pomanjkljive ureditve posameznih določb zakona. 
Obrazložitev: 
Določba 139. člena je spremenjena tako, da je usklajena s 5. 
členom zgoraj citirane direktive. 
Urejena je tudi zahteva glede zakonskega pooblastila za 
opravljanje določenih preiskovalnih dejanj. 
Glede na gornje spremembe je ustrezno korigirana tudi določba 
glede pooblastil za izdajo predpisov. 

140. člen (134. člen) 
Uskladitev s citirano direktivo. 

141. člen (135. člen) 
Uskladitev z mnenjem DZ RS. 
Uskladitev s pripombo DG Vil. 
Obrazložitev: 
Določba je dopolnjena in usklajena s 7., 8., 9 in 10. členom citirane 
direktive. 
Glede na navedeno je črtan dosedanji drugi odstavek in je 
nadomeščen z novimi drugim, tretjim in četrtim odstavkom. 

142. člen (136. člen) 
Uskladitev z mnenjem DZ RS. 
Obrazložitev: 
Določba je dopolnjena tako, da je usklajena s citirano direktivo. 

143. člen (137. člen) 
Uskladitev z mnenjem DZ RS. 
Obrazložitev: 
Določba je dopolnjena tako, da je usklajena s citirano direktivo. 

k 9. poglavju: DRUGI PREDPISI ZA LETALSKI PROMET 

Upoštevane so splošne pripombe Sekretariata. Dodano je novo 
13. poglavje: Akti vlade in ministrov in so ustrezno dopolnjene tudi 
prehodne in končne določbe. 
(op. glej tudi obrazložitev k splošnim pripombam). 

k 10. poglavju: OPRAVLJANJE SLUŽB NA LETALIŠČU IN 
NAVIGACIJSKIH SLUŽB ZRAČNEGA PROMETA TER JAVNA 
GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA (148. do 156. člen) 

Sekretariat - Mnenje 11/6 
(86., 116.), 154., 155., 160. člen (prej (80., 110.), 148., 149., 154. 
člen 
Predvidene rešitve glede letaliških infrastrukturnih objektov in 
naprav ter infrastrukture, ki služi navigacijskim službam zračnega 
prometa (80. in 110. člen - op. zdaj 86. in 116. člen), ki jim dajejo 
status grajenega javnega dobra (148. člen - op. zdaj 154. člen) bo 

ponovno oceniti upoštevanje določbe zakona o stavbnih zemiiščih 
(Uradni list RS, št. 44/97), čeprav se predlagatelj nanj posebej 
sklicuje. V 4. členu ta zakon določa, da so grajeno javno dobro 
"objekti javne infrastrukture in zemljišče, na katerih so grajeni", 
predlog zakona pa ločuje zemljišče, na katerih se nahaja 
infrastruktura in jih daje v gospodarjenje državi oziroma lokalni 
skupnosti (odvisno od pomena infrastrukturnih objektov) sama 
infrastruktura pa je lahko v lasti države, lokalne skupnosti ali 
osebe zasebnega prava. 

V neposredni zvezi z opredelitvijo statusa infrastrukture so tudi 
predlagane rešitve glede izvajanja letaliških in navigacijskih služb 
zračnega prometa (149. in 154. člen ■ op. zdaj 155. in 160. člen). 
Ob siceršnji opredelitvi teh služb, ki naj bi se opravljale kot 
gospodarska dejavnost (če jih ne opravljajo državni organi), je 
predviden pogoj, da jih lahko opravljajo pravne osebe, ki so si 
pridobile enotno koncesijo, ali pa na podlagi vlaganj javnega 
kapitala. Iz tega je možen zaključek, da je bil namen predlagatelja 
opredeliti te službe kot gospodarske javne službe, vendar pa to 
ni ustrezno izpeljano. K razjasnitvi predlaganih rešitev tudj ne 
prispeva obrazložitev teh določb. 

Menimo, da bo v nadaljnji fazi obravnave predloga zakona nujno 
razjasniti vprašanja, katere storitve se na javnih letališčih izvajajo 
v režimu gospodarske javne službe, katere bo opravljala država 
(oziroma lokalne skupnosti) v lastni režiji, katere pa bo zagotavljala 
na podlagi koncesij ali z vlaganji javnega kapitala. Pri snovanju 
teh rešitev bi kazalo dosledneje upoštevati določbe zakona o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), zlasti pa 
skrbno pretehtati začetno stanje katerega predlagatelj ne 
predstavi, niti razlogov za predvidene korenite spremembe v 
obstoječi organiziranosti teh služb (navigacijske službe). 

AP LJU . 
Splošna pripomba 
Predlog zakona o letalstvu (ZLet) - EPA 372 - II temelji na 
izhodišču, da Republika Slovenija celovito uredi zračni promet in 
letalstvo v Republiki Sloveniji. Zakon naj bi temeljil 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. Pod točko 2.6. uvoda k 
zakonu je izrecno poudarjeno, da se s sprejemom tega 
sistemskega zakona želi urediti tudi področje posameznih služb, 
ki se opravljajo kot gospodarske dejavnosti in sicer kot letališke 
službe in navigacijske službe zračnega prometa. Namen zakona 
je, da zagotovi javni interes, konkurenčnost in prost dostop do 
upravljanja letaliških služb vsem, ki zato izpolnjujejo predpisane 
pogoje. 

Normativni del predloga (ZLet) pa presega temeljne cilje zakona. 
Čeprav se v obrazložitvi predloga zakona poudarja, da bi bilo z 
gospodarskega in državnega stališča neracionalno in 
neekonomično, da se letališke dejavnosti uredijo na podlagi določil 
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št 32/93) 
ter zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ■ drugi 
odstavek obrazložitve zakona pod točko 10.0., pa so rešitve 
normativnega dela s tem v nasprotju. 

154. člen (148. člen) 
AA 
Predlaga se dopolnitev 154. člena, tako da se doda četrtemu 
odstavku naslednji tekst: 
" Vlada lahko tudi določi, da se obvezne gospodarske javne službe 
iz odstavka (1) točka 9 opravlja kot izbirna in omogoči tudi 
nacionalnemu letalskemu prevozniku, da lahko pod enakimi pogoji 
kot javna letališča organizira in opravlja službe zemeljske 
obravnave zrakoplovov, potnikov in stvari, in sicer brez plačila 
pristojbin javnemu letališču za opravljanje navedenih služb." 
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Obrazložitev: 
Zaradi izredne pomembnosti samooskrbe letat in potnikov, ki je 
integralni del našega produkta, želimo s to dejavnostjo prevzeti 
odgovornost za učinkovit in stroškovno utemeljen servis in 
izboljšati njegovo kvaliteto. 
Podlaga predloga je tudi Direktiva Evropske skupnosti št.96/67 z 
dne 15.10.1996, ki opredeljuje liberalizacijo na trgu letaliških storitev 
na evropskih letališčih." 

154. člen (148. člen) 
AP LJU 
Po mnenju Aerodroma Ljubljana, d.d. je nesprejemljiva določba 
148. člena (op. zdaj 154. člen), saj je pisana izrecno zaradi ideje 
predlagatelja o potrebnosti spremembe režima gospodarjenja z 
zemljišči in posledično celotnega letališkega kompleksa, s katerim 
je in še danes upravlja Aerodrom Ljubljana, d.d.. Aerodrom 
Ljubljana, d.d. meni, da je to vprašanje možno rešiti s pogodbo 
glede na obstoječo zakonodajo. Tako je Aerodrom Ljubljana, d.d. 
že predlagal sklenitev pogodbe o zakupu zemljišč na območju 
letališča in o dodelitvi pravice gradnje. 

Smiselno upoštevano. 
Obrazložitev: 
Predlagatelj zakona je ponovno proučil vse gornje določbe. Pri 
pripravi zakonskih določb, ki se nanašajo na infrastrukturo, je 
poleg predpostavk in ciljev, ki so že navedeni v uvodu in obrazložitvi 
predloga zakona, izhajal tudi iz naslednjih predpostavk: 

Republika Slovenija je s prevzemom Čikaške konvencije 
prevzela tudi obveznost, da bo na svojem ozemlju zagotovila 
letališča, če ugotovi, da je to potrebno; 
izgradnja in obratovanje javnih letališč je izraba geografskega 
območja v smislu določb Direktive Sveta 93/38 EGS z dne 
14. julija 1993 o usklajevanju postopkov javnih naročil za 
organizacije v vodnem, energetskem, transportnem in 
telekomunikacijskem sektorju (zlasti 2. odstavek 2 člena); 
letališče je infrastrukturni objekt, ki je potreben za opravljanje 
dejavnosti drugih (letalski prevozniki) in mora biti pod enakimi 
pogoji dostopno vsem, ki izpolnjujejo predpisane pogoje (tudi 
določba 15. člena Čikaške konvencije, ki določa enake pogoje 
za tuje in domače zrakoplove glede odprtosti za promet, z 
rezervo po določbah 68. člena konvencije in prepoveduje 
diskriminacijo tujih glede pristojbin); 

■ dostop do trga storitev oskrbe zrakoplova na letališču je prost 
(določbe Direktive Sveta 96/67/EC z dne 15. oktobra 1996 o 
dostopu do trga storitev oskrbe zrakoplova na letališčih 
Skupnosti); 
na letališčih se opravlja cela vrsta pomožnih dejavnosti v 
zvezi s prevozom po zraku, za katere ni potrebno, da so 
odvisne od letališkega podjetja; 
določena letališka infrastruktura in službe ter z njimi povezane 
storitve morajo biti zagotovljene za vse, ki imajo pravico leteti 
v slovenskem zračnem prostoru; 
določbe Zakona o gospodarskih javnih službah in Zakona o 
stavbnih zemljiščih so delno neprimerne za zračni prevoz in 
dejavnosti, povezane z zračnim prevozom; 
zagotavljanje letališke infrastrukture (letališč) in zagotavljanja 
predpisanih služb in z njimi povezanih storitev, se v svetu 
čedalje boljkomercializa (ustvarjanje t.i. "razumnega dobička") 
in privatizira (osebe zasebnega prava na podlagi zakonskih 
določb prevzemajo javne obveznosti, ki jih pred tem 
zagotavljala država), država pa izvaja strog in temeljit nadzor 
nad zagotavljanjem varnostnih standardov in gospodarjenjem 
(angleško: economy); 
pri izgradnji letališč vse bolj stopa v ospredje t.i. javno-zasebno 
partnerstvo (angleško: pubtic-private partnership); 
družbe, ki upravljajo oziroma obratujejo letališča, so s to 
pravico prevzela tudi določene obveznosti glede javnih 
interesov in določena javna pooblastila, ki jih država izredno 
strogo nadzoruje po pristojnih ministrstvih in službah; 

obveznosti gospodarskih javnih služb pomenijo obveznosti, 
ki jih njihov izvajalec, če bi upošteval lastne poslovne interese, 
ne bi prevzel aH jih ne bi prevzel v enakem obsegu ali pod 
enakimi pogoji (smiselno povzeta definicija obveznosti javnih 
služb iz Uredbe Sveta (EGS) št. 1191/69, sprejeta 26. junija 
1969, o ukrepih držav članic glede obveznosti javnih služb v 
prometu po železnici, cesti in celinskih vodnih poteh); 
iz sredstev proračuna se financira samo tiste dejavnosti 
gospodarskih javnih služb (na primer: obratovanje letališča 
zaradi zagotavljanja varnosti zračnega prometa), katerih 
uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva (60. 
člen ZGJS). 

Namen predlagatelja zakona, poleg namena, ki je že naveden v 
uvodu in obrazložitvi predloga zakona, je bil tudi, da: 

zagotovi varnost zračnega prometa; 
zagotovi uveljavljanje javnega interesa z dejavnostjo oseb 
zasebnega prava (komerciaiizacija in privatizacija); 
zagotovi enake pogoje poslovanja vsem, ki opravljajo 
dejavnosti na področju zračnega prometa in zračnega 
prevoza; 

- zniža stopnje t.i. naravnih monopolov z dovoljevanjem 
konkurenčne ponudbe, če pa ta ni mogoča (prostorske, 
ekološke in druge ovire) pa z nadzorom edinega dobavitelja 
določenih storitev; 
uskladi (harmonizira) slovenske predpise s pravnim redom 
Evropske unije; 
zagotovi ustrezen, nepristranski, pregleden in 
nediskriminatoren način izvajanja predpisanih služb (letališča 
in kontrola letenja) in z njimi povezanih storitev; 
glede na sprejete mednarodne obveznosti in javni interes, z 
zemljišči na javnih letališčih gospodari tisti pristojni organ 
(država ali lokalna skupnost), ki ga sprejete obveznosti 
zavezujejo (npr.: Republika Slovenija - javna mednarodna 
letališča, lokalna skupnost • pa druga javna letališča); 
Republiki Sloveniji (proračunu) ne nalaga novih materialnih 
obveznosti; 
zagotovi izvajanje načela, po katerem vsak plača le tiste 
storitve, ki jih potrebuje/koristi za svojo dejavnost; 
zagotoviti temeljit nadzor izvajanja javnih pooblastil in tistih 
dejavnosti, ki so po svoji naravi monopolne narave. 

Stanje po določbah ZGJS: 
Glede na to, da lastninjenje in lastninsko preoblikovanje bivših 
letaliških podjetij in lastninjenje premoženja v lasti društev 
(aeroklubi) ni bilo v celoti ali do kraja izvedeno v skladu z določbami 
Zakona o gospodarskih javnih službah, Zakona o lastninjenju 
nepremičnin v družbeni lastnini in določbami drugih zakonov, bi 
bilo potrebno v končnih in prehodnih določbah določena vprašanja 
bolj podrobno urediti, vsaj s stališča zagotavljanja javne 
gospodarske infrastrukture in zagotavljanja javnega interesa. 

Gospodarske javne službe (letališča) in z njimi povezana 
vprašanja: 
Glede na določbe 68. člena ZGJS vsa letališka podjetja 
opravljajo gospodarske javne službe. Izvajanje gospodarskih 
javnih služb ni urejeno s predpisi iz 3. člena ZGJS niti s predpisi in 
drugimi pravnimi akti iz 12 in 13. člena ZGJS. Prav tako ni 
zagotovljeno varstvo uporabnikov javnih dobrin (14. do 16. člen 
ZGJS). 

Dejansko stanje tipičnih primerov: 
1. Letališče Ljubljana: Republika Slovenija je v postopku 
lastninjenja in lastninskega preoblikovanja ostala lastnica zemljišč 
(glede določenih zemljišč je še odprtih nekaj vprašanj), 
infrastrukturne objekte, naprave oziroma omrežja ter mobilna in 
druga sredstva, pa je s sklepom vložila v kapitalsko družbo 
Aerodrom Ljubljana, d.d.. Pri tem se v sklepu Vlade Republike 
Slovenije ne navaja, ali gre za vlaganje javnega kapitala v dejavnost 
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oseb zasebnega prava v skladu z določbami 54. do 58. člena 
Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS). Aerodrom 
Ljubljana, d.d. trenutno posluje oziroma opravlja letališko dejavnost 
izključno po določbah ZGD, kar je s stališča zagotavljanja javne 
gospodarske infrastrukture in javnega interesa vprašljiva rešitev, 
zlasti v kontekstu navedene Čikaške konvencije ter predpisov 
EU. Vlada Republike Slovenije tudi ni izdala predpisa iz 3. člena 
ZGJS. 

2. Letališče Maribor: Republika Slovenija je po opravljenem 
lastninjenju in lastninskem preoblikovanja družbenega podjetja 
Aerodrom Maribor, p.o. v gospodarsko družbo Aerodrom Maribor, 
d.o.o., postala lastnica zemljišč (glede določenih zemljišč je še 
odprtih nekaj vprašanj) in infrastrukturnih objektov, naprav 
oziroma omrežij ter mobilnih in drugih sredstev na podlagi sklenjene 
pogodbe z Mestno občino Maribor, Mestna občina Maribor pa je 
ustanovila družbo z omejeno odgovornostjo Aerodrom Maribor, 
d.o.o., ki je v njeni 100 % lasti. Republika Slovenija bo po pogodbi 
dala določena zemljišča ter določene infrastrukturne objekte, 
naprave oziroma omrežja ter mobilna in druga sredstva v uporabo 
Aerodromu Maribor, d.o.o.. Pogodba, ki je v pripravi, bo sklenjena 
v obliki koncesijske pogodbe. 

3. Letališče Portorož: Letališče je v celoti lastninila in lastninsko 
preoblikovala Mestna občina Piran (izključno po določbah ZGJS), 
ki je 100 % lastnica Javnega letališkega podjetja Aerodrom 
Portorož, d.o.o. 

4. Letališče Lesce-Bled: Letališče, sicer t.i. športno letališče, je 
v celoti lastninila in lastninsko preoblikovala občina Radovljica 
(izključno po določbah ZGJS), ki je 100 % lastnica Javnega 
gospodarskega zavoda Alpski letalski center Lesce ■ Bled. 

5. Druga šolska in športna letališča: Glede drugih letališč (šolska 
in športna) Ministrstvo za promet in zveie ne razpolaga s 
potrebnimi podatki, ker gre praviloma za lastnino športnih društev, 
ki so s stališča lastninjenja objektov v pristojnosti lokalnih 
skupnosti. 

Vprašanja v zvezi z lastninjenjem in lastninskim preoblikovanjem 
so specifično urejena tudi v primerjavi z lastninjenjem in lastninskim 
preoblikovanja drugih družbenih podjetij (infrastrukturnih objektov 
in naprav) s področja zračnega, pomorskega in železniškega 
prometa (mednarodna letališča: Ljubljana, Maribor in Portorož; 
Luka Koper in Slovenske železnice): 

letališče Ljubljana: vsa letališka infrastruktura je v lasti 
gospodarske družbe Aerodrom Ljubljana, d.d., razen zemljišč, 
ki so v lasti Republike Slovenije. Družba posluje po določbah 
zakona o gospodarskih družbah in nima nobenih obveznosti 
zagotavljanja javnega interesa, ker ni bila sklenjena pogodba 
o vlaganju javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava 
(določbe 54. do 58. člena ZGJS); 
letališče Maribor: vsa letališka infrastruktura, ki je potrebna 
za nemoteno opravljanje zračnega prometa in zračnega 
prevoza, je v lasti Republike Slovenije, gospodarska družba 
Aerodrom Maribor, d.o.o., ki opravlja letališke dejavnosti, je 
družba z omejeno odgovornostjo v 100% lasti Mestne občine 
Maribor (Mestna občina Maribor jo je ustanovila z namenom, 
da opravlja te službe); 
letališče Portorož: Javno letališko podjetje Aerodrom Portorož 
d.o.o., ki ga je s svojimi akti ustanovila mestna občina Piran, 
posluje po določbah ZGJS; 

- javno podjetje Slovenske železnice d.d. so v 100% lasti države 
(po posebnih predpisih); 
luka Koper: gospodarska družba Luka Koper d.d. - sredstva, 
ki so bila pridobljena z javnimi sredstvi, so ostala premoženje 
(bazen in pomol pristanišča) Republike Slovenije. 

Obstoječe stanje bi verjetno bilo mogoče uskladiti z določbami 
ZGJS z izdajo Uredbe o načinu opravljanja republiških 
gospodarskih javnih služb (3. člen ZGJS) ter s tem povezanim 
koncesijskim aktom (32. do 35. člen ZGJS) oziroma sklenitvijo 
pogodbe o vlaganju (54. do 58. člen ZGJS). 

Možne rešitve in posledice: 
l/se možne rešitve se gibljejo med dvema ekstremoma: 
(1) popolna privatizacija javnih letališč in komercializacija letaliških 
dejavnosti, brez kakršnih koli obveznosti v zvezi z zagotavljanjem 
javnega interesa na teh infrastrukturnih objektih državnega 
pomena (javnem dobru) in 
(2) popoln nadzor države oziroma lokalne skupnosti. 

Ne glede na možne pravne posledice oziroma možnosti rešitev, 
je pn/i ekstrem problematičen s stališča mednarodnih obveznosti 
Republike Slovenije, varovanja konkurence in enakopravnih 
pogojev nastopanja različnih gospodarskih subjektov na tržišču 
(izkoriščanje geografskih območij, lokacijske omejitve itd.), drugi 
ekstrem pa s stališča organizacije državne uprave in proračunskih 
zmožnosti Republike Slovenije. 

Glede na vse navedeno so predlagane rešitve ustrezno 
spremenjene in dopolnjene. Službe na letališču so določene kot 
javne službe. 
Predlagana rešitev je usklajena z direktivo Sveta št. 96/67/EC z 
dne 15.10.1996 o dostopu do trga storitev oskrbe zrakoplovov 
na letališčih Skupnosti (on access to the groundhandling market 
at Community airports). 

155. In 156. člen (149. in 150. člen) 
DG VII 
149. in 150. člen (op. zdaj 155. in 156. člen) predvidevata izvajanje 
izključnih pravic na podlagi koncesije za opravljanje letaliških služb. 
Take koncesije se lahko uveljavljajo v zvezi z dejavnostmi oskrbe 
zrakoplovov na letališčih, ki spadajo v okvir Direktive št. 96/67, 
samo, če je to v skladu z direktivo dovoljeno (na primer za 
letališča, za katera ne velja direktiva ali drugače samo na podlagi 
oprostitvenih klavzul, določenih v direktivi pod 9. členom). V 
vsakem primeru pa naj bodo take koncesije združljive tudi z 
načeli prava Skupnosti glede državne pomoči. To pomeni, naj se 
organizira javni razpis (v tej zvezi glej Sporočilo Komisije o uporabi 
92. in 93. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti v 
sektorju za letalstvo ■ VII. točka). V predlogu zakona taki javni 
razpisi niso predvideni. Ali je to določeno v koncesijskem aktu, 
omenjenem v 4. točki 149. člena (op. zdaj 155. člen) predloga 
zakona? 

Upoštevano. 
Obrazložitev: 
Zahteve glede javnih razpisov bodo zajete v predpisih, ki urejajo 
javne razpise. Zato posebna ureditev v zakonu o letalstvu ni 
predvidena. 
Upoštevati je potrebno tudi gornjo obrazložitev k celotnemu 
poglavju. 

prvotni 150. člen 
Obrazložitev: 
Prvotni 150. člen je črtan v zvezi z rešitvami, kot izhajajo iz ostalih 
določb tega poglavja. 

156. člen (151. člen) 
AP LJU 
Glej tudi pripombo in obrazložitev k 84. členu, ter obrazložitev k 5- 
poglavju in gornjo obrazložitev k 10. poglavju. 
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159. člen (153. člen) 
AP LJU 
Z vidika načelne pripombe k 10.0 poglavju ZLet je predlagano, da 
se določba 153. člena (op. zdaj 159. člen - obratovalni čas 
letališča), redakcijsko popravljena, uvrsti v poglavje 5.5 kot 97. A 
člen. 

NI upoštevano. 
Obrazložitev: 
Pripomba ni utemeljena in ni upoštevana. 

k 11. poglavju: NADZOR 

163. člen (156. člen) 
Sekretariat - Mnenje 11/7 
Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona in drugih predpisov 
ki urejajo področje letalstva, naj bi v bodoče opravljala Uprava za 
civilno letalstvo, v sestavo katere naj bi v ta namen prešla letalska 
inšpekcija iz dosedanjega Prometnega inšpektorata. Da 
predvidena rešitev ni v skladu z veljavnim zakonom o organizaciji 
in delovnem področju ministrstev ugotavlja že sam predlagatelj in 
zato predvideva spremembo navedenega zakona. Po oceni 
Sekretariata pa takšne rešitve ne bi bile sporne le z vidika zakona 
o upravi (Uradni list RS, št. 67/94), ki vsebinsko ureja inšpekcijsko 
nadzorstvo in vlogo inšpektorjev. Ta zakon v 83. členu določa, da 
je inšpektor osebno odgovoren predstojniku upravnega organa 
(torej ministru), za opravljanje ali opustitev dejanj v inšpekcijskem 
postopku. Letalski inšpektor pa bo glede na svoje pooblastilo 
lahko opravljal nadzorstvo tudi v Upravi za civilno letalstvo. 

Upoštevano. 
Obrazložitev: 
Določba je dopolnjena in spremenjena tako, da se predlaga 
ustanovitev ločene organizacijske enote v okviru ministrstva, 
pristojnega za promet. Določba je dopolnjena tudi glede zahtev v 
zvezi z odgovornostjo inšpektorjev. 

164. člen (157. člen) 
Sekretariat 
Predvidene rešitve glede izkaznice inšpektorja (3. odst. 164. člena) 
bo potrebno uskladiti z določbami 90. člena citiranega zakona 
(op. zakon o upravi). 

NI upoštevano. 
Obrazložitev: 
Predlagana posebna jjreditev je utemeljena s posebnostmi 
pooblastil letalskih inšpektorjev, kot na primer v zvezi s pooblastili 
za opravljanje inšpekcijskih nalog tudi izven ozemlja Republike 
Slovenije, na mednarodnih letih in na letališčih v tujini, kjer imajo 
slovenski letalski prevozniki t.i. "baze". 
Navedena pooblastila zahtevajo izdajo večjezičnega obrazca 
izkaznice. Prav tako je v izkaznice primerno vpisati pooblastila 
širše kot samo s sklicevanjem na posamezne zakonske določbe, 
v katerih so opredeljena pooblastila inšpektorja. 
Navedenih zahtev sedanja splošna ureditev po zakonu o upravi 
ne upošteva, zato je smiselna in potrebna posebna ureditev v 
zakonu o letalstvu kot je predlagana. 

171. člen (164. člen) 
Redakcijska uskladitev glede na spremembe 82. člena 
zakona v zvezi s pripombami DG VII. 

Obrazložitev: 
V določbi je črtano besedilo: "v rednem zračnem prevozu". 

k 12. poglavju KAZENSKE DOLOČBE 

Sekretariat ■ Mnenje li/8 
V celoti bo potrebna preureditev kazenskih določb, saj so sedaj 
oblikovane tako, da se določene kršitve upoštevajo kar v nekaj 
členih, določeni členi pa bi očitno terjati nadaljnjo razčlenitev v več 
samostojnih členov glede na storilce in naravo kršitev. 

Upoštevano. 
Obrazložitev: 
V skladu s pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 
Državnega zbora RS je preurejeno tudi 12. poglavje - kazenske 
določbe. Odpravljeno je naštevanje istovrstnih kršitev v več členih, 
upoštevano pa je tudi navajanje kršitev v posameznih členih glede 
na specitiko storilca in narave kršitve. 

Določba o varstvenih ukrepih je usklajena z zakonom o prekrških. 

k 13. poglavju: AKTI VLADE IN AKTI MINISTROV 

193. (182. člen) ter 194. in 195. člen (-) 
Upoštevana je pripomba Sekretariata 
Obrazložitev: 
Dodano je novo 13. poglavje, v katerega je vključen dosedanji 
182. člen, kot novi 193. člen. Dodana sta tudi dva nova člena. 
Tako je upoštevana splošna pripomba Sekretariata glede 
nepreglednosti ureditve posameznih pooblastiinih določb za izdajo 
predpisov (op. glej tudi obrazložitev k pripombam Sekretariata, ki 
so povzete pod Mnenje i). 

193. člen (182. člen) 
AD LJU ob sklicevanju na predlog za uveljavitev novega 5. a 
čiena, navaja, da gre za zelo podobno problematiko tudi pri 
implementaciji standardov in priporočil Mednarodne organizacije 
civilnega letalstva. Zato predlaga, da se določilo 182. člena (op. 
zdaj 193. člen) vključi v splošne določbe, tako da bo podobna 
materija urejena v istem poglavju zakona. Tako naj bi 193. člen 
(op. prej 182. člen) predloga zakona postal 5. b člen istega zakona. 

NI upoštevano. 
Obrazložitev: 
Rešitev, kot se predlaga, odstopa od uveljavljenih nomotehničnih 
rešitev. Tako ni običajno, da bi v splošnih določbah zakona 
zakonodajalec urejal materijo, ki je običajno zajeta v prehodnih in 
končnih zakonskih določbah. 

k 14. poglavju: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
Dosedanje 13. poglavje postane novo 14. poglavje: Prehodne in 
končne določbe. 
Obrazložitev: 
Redakcijski popravek. 

196. člen (prej 183. člen) 
Upoštevane so spremembe predpisov na področju letalstva do 
predložitve gradiva za drugo obravnavo. 

V nadaljnjem postopku sprejema zakona bo potrebno upoštevati 
tudi nove predpise, ki bodo izdani do sprejema zakona. 
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198. člen (prej 185. člen) 
Redakcijski popravek. 
Obrazložitev: 
Črtano je besedilo: 
"imetnik pravice razpolaganja z zrakoplovom oziroma njegov". 
Glede na lastninsko preobrazbo podjetij v sedanjem sistemu ni 
več t.i. "imetnikov pravice razpolaganja z zrakoplovi". Uporabljeni 
izraz: "lastnik" ustreza tudi bivšim imetnikom pravice razpolaganja 
v sistemu družbene lastnine. 

207. člen (prej 194. člen) 
Uskladitev s spremembami 4. poglavja. 
Obrazložitev: 
V zvezi s spremembami določb 4. poglavja in v zvezi s splošnimi 
pripombami Sekretariata glede pomanjkljive opredelitve 
posameznih določb zakona, je usklajen in dopolnjen tudi 207. 
člen in sicer: 
■ prvi odstavek je dopolnjen tako, da so točno določeni roki za 
izdajo podzakonskih aktov in za njihovo uporabo; 
- v drugem odstavku je natančno določen rok, v katerem morajo 
imetniki listin, izdanih do uveljavitve tega zakona, zahtevati izdajo 
listin, ki se izdajo v skladu s tem zakonom; 
- v tretjem odstavku je določba dopolnjena tako, da je jasno 
določeno, da se zakonska domneva, ki jo ureja določba 207. 
člena, uporablja samo do začetka uporabe podzakonskih aktov, 
ki se izdajo na podlagi tega zakona. 

208. člen (-) 
Upoštevano je mnenje DZ RS. 
Obrazložitev: 
V zvezi s spremembami posameznih poglavij zakona in ob 
upoštevanju mnenja DZ RS glede skladnosti s predpisi Evropske 
unije je dodan nov člen, ki ureja uporabo nekaterih določb zakona 
od dneva članstva Republike Slovenije v Skupnosti oziroma od 
dneva uveljavitve mednarodne pogodbe, ki se sklene na podlagi 
4. točke 55. člena Evropskega sporazuma oziroma druge 
mednarodne pogodbe. 

213. člen (199. člen) 
Upoštevano je mnenje Sekretariata glede nadzora. 
Obrazložitev: 
I. Določba je usklajena z novo predlagano ureditvijo nadzora iz 
II. poglavja. 

' 2. Določba je dopolnjena tudi glede potrebne spremembe Zakona 
o organizaciji in delovnem področju ministrstev, glede na 
spremembo določb o nadzoru. 

Sekretariat • Mnenje il/9 
V predlaganem besedilu zakona bo poleg preoblikovanj glede na 
navedena opozorila potrebno opraviti tudi obširnejše redakcijske 
izboljšave, katere bo Sekretariat predlagatelju predstavil v 
neposrednem sodelovanju. 

Upoštevano. 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

1. Amandma k 15. členu 
Dopolni se 1. točka prvega odstavka 15. člena tako, da se na 
koncu doda besedilo:"ter letov zrakoplovov v sili," 

Obrazložitev: < 
Citirana določba med drugim določa, da mora v 15. členu določeno 
osebje med stavko zagotoviti varno in nemoteno odvijanje letov, 
ki se izvajajo v humanitarne ali zdravstvene namene. S tako 
dikcijo niso zajeti leti zrakoplovov v sili, zato se predlaga ustrezna 
dopolnitev določbe. 

2. Amandma k 14. poglavju 
V predhodne in končne določbe se doda nov 208. člen, ki se 
glasi: 

"208. člen (-) 
(varstvo pri opravljanju dela pilotov In delavcev na terenu) 
(1) V državni upravi zaposleni poklicni in prometni piloti z ratingom 
oziroma pooblastilom inštruktorja ali učitelja letenja, če je to 
zahtevano s sistemizacijo, delavci v preiskovalnem organu za 
preiskovanje letalskih nesreč in incidentov, delavci tehničnih služb 
Uprave, ki opravljajo delo na terenu, delavci Sektorja za varnost 
in letalske standarde v Upravi, ki opravljajo delo na terenu ter 
letalski inšpektorji imajo pravico do posebnega varstva pri 
opravljanju dela. 

(2) Poškodba ali bolezen, ki nastane pri opravljanju delovne 
dolžnosti, se šteje kot poškodba pri delu ali poklicna bolezen. 
Delavec iz prejšnjega odstavka, ki se pri opravljanju dela poškoduje 
ali zboli, ima pravice po posebnih predpisih. 
(3) Za poškodbo iz prejšnjega odstavka se šteje tudi poškodba, 
ki jo je delavec utrpel na poti z dela ali na delo po običajni poti. 
(4) Družinski člani delavca iz prvega odstavka, ki je izgubil življenje 
pri opravljanju delovnih dolžnosti, imajo po njem pravico do 
povračila stroškov prevoza, pogrebnih storitev in odškodnine. 
(5) Stroške za invalidsko in nezgodno zavarovanje ter pravice iz 
prejšnjih odstavkov tega člena krije država. Višino zavarovalne 
vsote predpiše minister, pristojen za promet, v soglasju z 
ministrom, pristojnim za finance." 

Obrazložitev: 
Poklicni in prometni piloti z ratingom oziroma pooblastilom 
inštruktorja ali učitelja letenja opravljajo praktične izpite v zraku s 
kandidati za pridobivanje licenc, ratingov in pooblastil. Izpite 
opravljajo v skladu s sklepi o imenovanju delavca za izvedbo 
praktičnega izpita na vseh slovenskih letališčih in letalskih 
organizacijah. Do sedaj ti zaposleni piloti (trenutno 2 zaposlena) 
na sistemiziranih delovnih mestih niso bili nezgodno zavarovani. 
Zavarovani so le v primeru, ko se izpiti opravljajo na potniških 
letalih Adrie Airways, kar pa znaša letno le 10 - 15% vseh 
opravljenih izpitov. 
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Po tem zakonu je predviden preiskovalni organ za preiskovanje 
letalskih nesreč in incidentov (nezgod), v katerem bodo zaposleni 
Preiskovalci letalskih nesreč in incidentov (predvideni so 4 
zaposleni). V primeru letalske nesreče ali resnega incidenta je 
njihovo zdravje ogroženo, v primerih večjih nesreč pa je ogroženo 
celo življenje. Pri letalski nesreči obstajajo velike možnosti 
Poškodb, ki nastanejo pri delu preiskovalca na razbitinah in 
razvalinah, pogosto pa delajo na področju, kjer je prišlo do velikih 
izlitij goriva in maziva (nekaj ton) možna pa je tudi prisotnost 
nevarnih snovi, odvisno od tipa zrakoplova. 

Delavci tehničnih služb Uprave, ki opravljajo delo na terenu (to je 
tehničnih služb v okviru službe letalskih telekomunikacij - trenutno 
21 zaposlenih) opravljajo delo na terenu in na višinah v težkih 
pogojih skozi celo leto. Opravljajo delo v vseh vremenskih 
razmerah, najbolj kritično pa je delo v zimskem času na zaledenelih 
antenah, podnevi in ponoči. Večji del delovnega časa so na poti po 

celi Sloveniji, ker so naprave, ki jih vzdržujejo v različnih mestih 
(Ljubljana, Brnik, Maribor, Portorož, Metlika, Ilirska Bistrica, Krim, 
itd.). 

Delavci Sektorja za varnost in letalske standarde v Upravi 
opravljajo delo na terenu, pri pregledih zrakoplovov in izvajanju 
preizkusnih letov. Večji del delovnega časa so na poti po celi 
Sloveniji (trenutno 5 zaposlenih). 

Letalski inšpektorji opravljajo delo na terenu v vseh vremenskih 
pogojih. Sodelujejo pri izpitih letalskega in drugega strokovnega 
osebja in pri pregledih zrakoplovov, letališč in letalskih prevoznikov 
(trenutno 4 zaposleni). « 

Nadaljnji členi od 208. do 216. člena se ustrezno preštevilčijo. 

I 
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