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POVZETEK
Magistrsko delo je pisano na temo »Organiziranost civilnega letalstva v Republiki
Sloveniji«. Delo obravnava organizacijske in pravne probleme na področju civilnega
letalstva v Republiki Sloveniji s poudarkom na varnosti. Na področju civilnega letalstva
se pojavljajo problemi pri delovanju upravnega organa, problemi glede pomanjkanja in
zastarelosti slovenske letalske zakonodaje, predvsem podzakonskih predpisov, ter
počasnosti njihovega uvajanja v letalsko zakonodajo. Večino področij v civilnem
letalstvu tako še vedno urejajo podzakonski predpisi iz prejšnje družbene ureditve,
vzrok za to pa je počasnost pri pripravljanju in sprejemanju slovenskih letalskih
predpisov. Posledica neurejenosti in zastarelosti je tudi neusklajenost letalske
zakonodaje z zahtevami Evropske unije in s standardi ter priporočili mednarodnih
letalskih organizacij in združenj, katerih članica je Republika Slovenija. Članstvo v teh
organizacijah in združenjih pa ji nalaga obveznost upoštevanja standardov in priporočil
v svoji zakonodaji. Neurejenost obravnavanega področja vpliva tudi na delovanje
slovenskega letalskega organa in na odnos do uporabnikov. Urejenost področja s
podzakonskimi akti je nujna, kajti ustrezna zakonodaja lahko znatno pripomore tudi k
povečanju varnosti, saj je zagotavljanje varnosti eden od glavnih postulatov v
letalstvu. Če povzamem: cilj je čim prejšnja ureditev področja civilnega letalstva tako
glede organiziranja civilnega letalskega organa kot ureditve slovenskih podzakonskih
predpisov na podlagi zakona s področja letalstva ter njihova uskladitev z evropskim
pravnim redom ter s standardi mednarodnih letalskih organizacij in združenj. Navedeno
bo vplivalo na varnost v letalstvu ter pripomoglo k večji učinkovitosti civilnega
letalskega organa in s tem zaposlenih ter k zadovoljstvu uporabnikov.
Ključne besede: civilno letalstvo, varnost, podzakonski predpisi, slovenski civilni
letalski organi, mednarodne letalske organizacije in združenja.
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ABSTRACT
The thesis is about »The organization of civil aviation in the Republic of Slovenia«. It
deals with organizational and legislative issues in the field of civil aviation in the
Republic of Slovenia, with special emphasis on safety. In the sphere of civil aviation,
the problems concern the activity of the civil aviation authority. The emerging
problems concern mainly the lacking and outdated parts of the slovene aviation
legislation, especially in the executive regulation and the slow speed of their
introduction into the aviation legislation. Most areas of civil aviation are still regulated
by legislative sub-sections from the time of the ex-social order. I see the reason for
this in the low speed of preparing and accepting the Slovene aviation regulations. The
consequence of disorderly and out-of-date legislation can be seen in the unsufficient
adjustment of the Slovene aviation legislation to its European counterpart, together
with standards and recommendations of international aviation organisations and
associations which count the Republic of Slovenia as their member. The membership in
the stated organisations and associations makes it an obligation to comply with their
demands and adapt the country's legislation. The lack of order in my field of research
also affects the work of Slovene aviation authorities and the relation with users. The
field of executive regulation must be brought to order, because only in this way it can
contribute to effective aviation safety, which is one of the most important issues in the
field of aviation. Therefore, one should aim at managing the field of civil aviation with
regard to the organization of the civil aviation authority and the preparation of Slovene
executive regulation on the basis of the current aviation legislation and their
adaptation to European legislation and the standards of international aviation
organisations and associations. Finally, this will improve the aviation safety and
contribute to the efficiency of civil aviation authorities, together with the satisfaction of
the employed and users in this field.
Key words: civil aviation, safety, executive regulation, Slovene civil aviation
authorities, aviation organisations and associations.

iii

KAZALO
POVZETEK ...............................................................................................ii
ABSTRACT ..............................................................................................iii
KAZALO ..................................................................................................iv
1

UVOD ................................................................................................ 1

2

SPLOŠNO O LETALSTVU ................................................................... 6

3

ZGODOVINSKI PREGLED TER PRAVNE PODLAGE VARNOSTI V
LETALSTVU ....................................................................................... 8
3.1 RAZVOJ LETALSTVA V SVETU IN PRI NAS .................................................. 8
3.1.1 Zgodovina svetovnega letalstva ........................................................... 8
3.1.2 Zgodovina slovenskega letalstva ........................................................ 11
3.2 RAZVOJ LETALSKEGA PRAVA ....................................................................12
3.2.1 Viri mednarodnega letalskega prava................................................... 14
3.2.2 Viri slovenskega letalskega prava ....................................................... 22

4

INTEGRACIJE, POMEMBNE ZA RAZVOJ LETALSTVA V
SVETU IN PRI NAS ......................................................................... 28
4.1

PRAVO MEDNARODNIH SVETOVNIH IN REGIONALNIH LETALSKIH
ORGANIZACIJ IN ZDRUŽENJ KOT VIR SLOVENSKEGA
LETALSKEGA PRAVA ................................................................................28
4.2 MEDNARODNA ORGANIZACIJA CIVILNEGA LETALSTVA ..............................30
4.3 EVROPSKA KONFERENCA CIVILNEGA LETALSTVA ......................................34
4.4 ZDRUŽENI LETALSKI ORGANI...................................................................37
4.5 EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU .....................................38
4.5.1 Vzroki ustanovitve Evropske agencije za varnost v letalstvu ................. 39
4.5.2 Status Evropske agencije za varnost v letalstvu................................... 40
4.5.3 Namen ustanovitve Evropske agencije za varnost v letalstvu ................ 41
4.5.4 Delovanje Evropske agencije za varnost v letalstvu ............................. 41
4.5.5 Cilji ustanovitve Evropske agencije za varnost v letalstvu ..................... 42
4.6 EVROPSKA ORGANIZACIJA ZA VARNOST ZRAČNE PLOVBE .........................42
4.7 MEDNARODNA ORGANIZACIJA NAVIGACIJSKIH SLUŽB
ZRAČNEGA PROMETA ..............................................................................46

5

INSTITUCIONALNI OKVIR NA PODROČJU CIVILNEGA
LETALSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI ............................................ 47
5.1

PREDSTAVITEV MINISTRSTVA ZA PROMET ...............................................48

iv

5.1.1 Organiziranost Ministrstva za promet ................................................. 48
5.1.2 Pravna podlaga za urejanje civilnega letalstva v Republiki Sloveniji ....... 49
5.1.3 Naloge Ministrstva za promet na področju civilnega letalstva................ 50
5.2 DIREKTORAT ZA CIVILNO LETALSTVO ......................................................50
5.2.1 Predstavitev Direktorata za civilno letalstvo ........................................ 50
5.2.2 Dejavnosti Direktorata za civilno letalstvo ........................................... 51
5.2.3 Organiziranost Direktorata za civilno letalstvo ..................................... 52
5.2.3.1 Sektor za letalske mednarodnopravne zadeve ter standarde in
predpise .................................................................................... 54
5.2.3.2 Sektor za letališča, vzletišča in ovire ............................................ 55
5.2.3.3 Sektor za navigacijske službe zračnega prometa ........................... 56
5.2.3.4 Sektor za letalsko inšpekcijo........................................................ 57
5.2.3.5 Sektor za varovanje, olajšave, iskanje, reševanje in prevoz
nevarnega blaga ........................................................................ 58
5.2.3.6 Sektor za letalsko varnost ........................................................... 58
5.2.4 Financiranje Direktorata za civilno letalstvo......................................... 61
5.2.5 Analiza stanja Direktorata za civilno letalstvo ...................................... 61
5.2.5.1 Analiza kadrovske zasedenosti Direktorata za civilno letalstvo ........ 61
5.2.5.2 Analiza delovanja Direktorata za civilno letalstvo........................... 62
5.3 SEKTOR ZA PREISKOVANJE LETALSKIH NESREČ IN INCIDENTOV ...............64
5.3.1 Predstavitev Sektorja za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov ...... 65
5.3.2 Dejavnosti Sektorja za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov ........ 65
5.3.3 Organiziranost Sektorja za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov ... 66
5.3.4 Pravna podlaga za delovanje Sektorja za preiskovanje letalskih
nesreč in incidentov .......................................................................... 67
5.3.5 Financiranje Sektorja za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov ...... 67
5.4 JAVNO PODJETJE KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, D.O.O. .....68
5.4.1 Predstavitev javnega podjetja Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o. ............................................................................... 68
5.4.2 Dejavnosti javnega podjetja Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o. ............................................................................... 69
5.4.3 Organiziranost javnega podjetja Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o. ............................................................................... 70
5.4.4 Pravna podlaga za zagotavljanje in delovanje javnega podjetja
Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. ....................................... 72
5.4.5 Financiranje javnega podjetja Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o. ............................................................................... 72
5.4.6 Organi javnega podjetja Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o. ............................................................................... 74
5.5 PROBLEMI PRI DELOVANJU UPRAVNEGA ORGANA NA PODROČJU
CIVILNEGA LETALSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI .......................................74

v

6

PRIMERJALNI PREGLED ORGANIZIRANOSTI LETALSKIH
ORGANOV V DRUGIH EVROPSKIH DRŽAVAH IN ZAHTEVE
MEDNARODNIH LETALSKIH ORGANIZACIJ TER
EVROPSKE UNIJE ........................................................................... 79
6.1
6.2

7

ORGANIZIRANOST CIVILNIH LETALSKIH ORGANOV V NEKATERIH
EVROPSKIH DRŽAVAH .............................................................................79
ORGANIZIRANOST NAVIGACIJSKIH SLUŽB ZRAČNEGA PROMETA V
NEKATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH ...........................................................81

ZASNOVA IN IZVEDBA RAZISKAVE O PREOBLIKOVANJU
UPRAVNEGA ORGANA NA PODROČJU CIVILNEGA LETALSTVA
V NOVO OBLIKO ORGANIZIRANJA ................................................ 85
7.1 UVAJANJE JAVNIH AGENCIJ V JAVNO UPRAVO ..........................................85
7.1.1 Prilagajanje zahtevam Evropske unije ................................................ 87
7.1.2 Povečanje učinkovitosti javne uprave ................................................. 88
7.1.3 Neodvisnost javnih agencij ................................................................ 88
7.1.4 Osnovne funkcije javnih agencij ......................................................... 90
7.1.5 Javne agencije v Republiki Sloveniji ................................................... 91
7.1.5.1 Razvoj javnih agencij v Republiki Sloveniji .................................... 91
7.1.5.2 Razlogi za ustanavljanje javnih agencij v Republiki Sloveniji ........... 92
7.1.6 Pravna podlaga za ustanavljanje javnih agencij v Republiki Sloveniji ..... 94
7.1.6.1 Ustavni okvir ............................................................................. 94
7.1.6.2 Zakonska ureditev ...................................................................... 95
7.1.7 Naloge javne agencije ....................................................................... 97
7.1.8 Javna agencija kot oseba javnega prava ............................................ 101
7.1.9 Organi javne agencije ...................................................................... 102
7.1.10 Nadzor nad javno agencijo ............................................................... 102
7.1.11 Prenehanje javne agencije ............................................................... 103
7.2 JAVNA PODJETJA................................................................................... 103
7.2.1 Javna podjetja v Republiki Sloveniji................................................... 103
7.2.2 Pravna podlaga za ustanavljanje javnih podjetij v Republiki Sloveniji ... 104
7.2.3 Pravo Evropske unije in javna podjetja .............................................. 105
7.3 RAZLOGI ZA USTANOVITEV JAVNE AGENCIJE ALI JAVNEGA PODJETJA
NA PODROČJU CIVILNEGA LETALSTVA ................................................... 106
7.3.1 Razlogi za ustanovitev javne agencije na področju civilnega letalstva ... 106
7.3.2 Razlogi za ustanovitev javnega podjetja na področju
civilnega letalstva ............................................................................ 109

8

PREDLOGI UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE STANJA NA
PODROČJU ORGANIZIRANJA CIVILNEGA LETALSTVA V
REPUBLIKI SLOVENIJI ................................................................ 111

vi

9

DOSEŽENI REZULTATI IN CILJI RAZISKAVE ............................... 115

10 PREVERITEV HIPOTEZ ................................................................. 116
11 PRISPEVEK REZULTATOV K ZNANOSTI IN STROKI .................... 119
12 UPORABNOST REZULTATOV RAZISKAVE .................................... 120
13 ZAKLJUČEK .................................................................................. 121
LITERATURA IN VIRI......................................................................... 123
PREGLED SLIK ................................................................................... 133
SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC ..................................................... 134
IZJAVA O AVTORSTVU ....................................................................... 136

vii

1

UVOD

Moderno letalstvo danes predstavlja enega od važnejših povezovalnih tokov v svetu.
Podobno vlogo ima tudi v državnih razmerah. Letalstvo kot najširši pojem zajema tako
zračni promet (kot gibanje zrakoplovov v zraku in po zemeljski površini) kot tudi zračni
prevoz (kot prevoz potnikov in blaga ter pošte) pa tudi letalsko industrijo (kot
področje proizvodnje in vzdrževanja zrakoplovov). Uporablja se za družbene potrebe
in aktivnosti, kot so: gospodarske, državne, splošne, politične, obrambne, znanstvene,
zdravstvene, kulturne, izobraževalne itd. Glede na navedeno letalstvo proučuje in
ureja vprašanja, ki posegajo na vsa našteta področja.
Letalstvo je pomembno tudi z ekonomskega vidika. V procesu globalizacije svetovnih
trgov omogoča hitro premeščanje milijonov ljudi in blaga na trge po vsem svetu.
Letalstvo omogoča delo in ponuja svoje storitve več sto milijonom ljudi. Vključuje
letalsko industrijo, letalske družbe, infrastrukturo letališč, dobavitelje goriva, kontrolo
letenja in druge.
Za letalstvo je značilna kompleksnost in specifika vsake vrste letalske aktivnosti z
mnogimi skupnimi predpostavkami. Zato sodobni sistem letalskega prava predstavlja
samostojno celoto, izvedeno iz splošnih pravil, ki se uporabljajo za letalstvo, kot tudi
specifičnih pravil za posamezne veje letalstva. Pravila posebnega dela letalskega prava
proučujejo različne vrste in specifične dele gospodarstva v prometu, kot na primer
zračni prevoz in druge dejavnosti v letalstvu pa tudi dejavnosti, ki posredno služijo
zračnemu prevozu (dejavnosti, povezane z obratovanjem letališč).
Evropska unija že dolgo razvija skupno politiko letalskega prometa. Postopno je
uvajala liberalni sistem ter hkrati zaščitne in usklajevane ukrepe, s katerimi je
dopuščala prilagoditveno obdobje. V toku tega razvoja so bistvena določila
dvostranskih sporazumov. Razvoj je upošteval mednarodni okvir, ki temelji na Čikaški
konvenciji, in se tako izognil neskladnostim s svetovno veljavnimi predpisi. Skratka,
Evropska unija ni samo ustvarjala komercialne svobode, ampak je tudi sprejemala
ukrepe za usklajevanje predpisov in ukrepe proti nepravičnim konkurenčnim
prednostim. Uveljavila je ustrezne standarde varnosti in varstva potrošnikov. Z drugimi
besedami: Unija je postopno uvajala liberalizacijo, ne pa deregulacijo. Vse to je bilo
narejeno za celotno notranje tržišče, tako med državami članicami kot v njih samih.
Tako ima Republika Slovenija za enakopravno vključevanje v evropski zračni prostor na
področju letalstva pomembne zadolžitve tako pri sami organiziranosti civilnega letalstva
kot pri pripravi slovenske letalske zakonodaje.
Na področju civilnega letalstva so v Republiki Sloveniji organizirani naslednji organi, in
sicer: v okviru Ministrstva za promet sta organizirana Direktorat za civilno letalstvo in
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Sektor za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov kot samostojna organizacijska
enota pri ministrstvu, ter javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o..
Največ problemov se pojavlja pri delovanju upravnega organa na področju civilnega
letalstva, in sicer pri Direktoratu za civilno letalstvo, kar posledično vpliva tudi na
varnost v letalstvu ter njegovo učinkovitost. V desetletnem obdobju spremljanja
delovanja navedenega organa ugotavljam, da na tem področju ni sprememb in se
kljub reorganizaciji v letu 2006 stanje ni izboljšalo. Dejstvo je, da se v Direktoratu za
civilno letalstvo soočamo že vrsto let s kadrovskimi problemi, saj je letalstvo stroka,
kjer se zahteva specifična strokovna znanja. Večino delovnih mest je strokovno
tehničnih, kjer ni dovolj zgolj poznavanje upravnih postopkov, ampak gre v prvi vrsti
za zahtevna specifična strokovna znanja in posebno izurjenost ter poznavanje tako
domačih kot tujih predpisov s posameznih področij letalstva, ki jih izdajajo tako
mednarodne letalske organizacije, katerih članica je Republika Slovenija, kot Evropska
unija. Na kadrovsko nezasedenost opozarjajo tudi pristojne evropske inšpekcije.
Težave so tudi z zaposlovanjem novega kadra, saj se strokovnega kadra, ki bi hkrati
imel pilotske kvalifikacije in kvalifikacije državnih uradnikov, preprosto ne da dobiti.
Vzrok za nezainteresiranost primernega kadra je tudi plačilo, ki je vezano na
posamezno delovno mesto. Strokovnjaki večinoma prihajajo iz zasebnega sektorja,
kjer so prejemki višji, kot so v javnem sektorju, kar predstavlja še dodaten problem in
vzrok za nezasedenost delovnih mest v upravnem organu na področju civilnega
letalstva. Iz navedenih problemov pa izhajajo novi problemi, ki se odražajo v
neizvajanju nalog in preobremenitvi posameznikov zaradi povečanega obsega dela.
Posledica pomanjkanja kvalitetnega strokovnega kadra se odraža na vseh področjih
upravnega dela, prva tako tudi na področju priprave letalske zakonodaje. Le-to je
potrebno prilagoditi evropskim zahtevam po varnosti v letalskem prometu,
okoljevarstvenim zahtevam in zahtevam glede dostopa na tržišče. Za izpolnjevanje teh
in drugih zahtev, ki zajemajo celotno civilno letalstvo v Republiki Sloveniji, pa bo
potrebno še veliko storiti predvsem na področju podzakonskih predpisov, saj je
slovenska letalska zakonodaja v tem delu pomanjkljiva. Nekatera področja v civilnem
letalstvu tako še vedno urejajo podzakonski predpisi iz prejšnje ureditve
(jugoslovanske), ki pa so zastareli in niso v celoti prilagojeni sedanjim razmeram v
letalstvu, zahtevam Evropske unije in evropskim letalskim varnostno-tehničnim
predpisom mednarodnih letalskih organizacij in združenj. Popravki so nujno potrebni,
zato da bo civilno letalstvo v celoti urejeno in usklajeno z evropskimi zahtevami.
Ustrezna letalska zakonodaja lahko znatno pripomore k povečanju varnosti v letalstvu,
saj je zagotavljanje le-te eden od glavnih postulatov v letalstvu. Dejstvo je, da je tako
z vidika varnosti kot urejenosti posameznih področij v letalstvu potrebno letalsko
zakonodajo dopolniti s podzakonskimi predpisi, v katerih bodo upoštevani varnostnotehnični predpisi mednarodnih letalskih organizacij in združenj, kar je tudi obveza
Republike Slovenije kot članice le-teh, ter jo uskladiti z zahtevami Evropske unije.
Članstvo v mednarodnih organizacijah je temelj za vključevanje Republike Slovenije v
mednarodni letalski promet, hkrati pa članstvo nalaga tudi obveznost upoštevanja ter
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usklajevanja domačih predpisov z letalskimi standardi, priporočili, usmeritvami in
trendi, ki jih narekujejo te mednarodne organizacije.
Skratka, vsi navedeni problemi imajo medsebojne vplive, pa tudi vpliv na varnost v
letalstvu, saj se vse naloge izvajajo za zagotavljanje varnosti, ki je eden od glavnih
postulatov v letalstvu.
V delu skušam predstaviti problematiko, ki se pojavlja v zvezi z delovanjem upravnega
organa na področju civilnega letalstva ter problematiko na področju slovenske letalske
zakonodaje in ugotoviti vzroke, zakaj prihaja do teh problemov, kje so ovire in kaj je
potrebno storiti za izboljšanje stanja.
Predmet raziskovanja je bilo področje organiziranosti civilnih letalskih organov v
Republiki Sloveniji s poudarkom na organiziranosti upravnega organa na področju
civilnega letalstva in preučitev možnosti za njegovo preoblikovanje v drugo
organizacijsko obliko ter kot primerjava organiziranje civilnih letalskih organov v
nekaterih evropskih državah; pristojnosti ustreznih mednarodnih letalskih organizacij in
združenj, katerih članica je tudi Republika Slovenija, vloga teh organizacij, obveza
Republike Slovenije do njih kakor tudi slovenska letalska zakonodaja in zakonodaja
Evropske unije na področju transporta - letalstvo.
Problem in predmet raziskovanja sta bila osnova za postavitev naslednjih hipotez:
•
•
•

Reorganizacija upravnega organa na področju civilnega letalstva ni prinesla
izboljšav na kadrovskem področju.
Delovanje upravnega organa na področju civilnega letalstva je neučinkovito.
Področje slovenske letalske zakonodaje ni v celoti urejeno s podzakonskimi akti,
ki jih določa zakon s področja letalstva.

Namen magistrskega dela je predstaviti obstoječe stanje v slovenskem civilnem
letalstvu ter organiziranost civilnih letalskih organov s poudarkom na organiziranosti
upravnega organa na področju civilnega letalstva ter ugotoviti pomanjkljivosti in
slabosti obstoječega organiziranja in posledično tudi probleme, s katerimi se sooča
upravni organ, ter ukrepe a izboljšanje stanja. Prav tako je namen dela, da kot
posledico njegovega delovanja ugotovi tudi (ne)urejenost slovenske letalske
zakonodaje z zadevnimi standardi kot tudi pomen našega članstva v mednarodnih
letalskih organizacijah in združenjih.
Cilji raziskovanja v magistrskem delu so: ugotovitev dejanskega stanja na področju
organiziranja civilnih letalski organov v Republiki Sloveniji ter stanje slovenske letalske
zakonodaje, opredelitev ukrepov za izboljšanje organiziranosti Direktorata za civilno
letalstvo z možnostjo njegovega preoblikovanja v drugo organizacijsko obliko,
opredelitev ukrepov, ki bodo prispevali k učinkovitejšemu in kakovostnejšemu delu
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upravnega organa ter hkrati prispevali k zadovoljstvu strank. Skratka, z novo
organiziranostjo se pričakujejo spremembe tako na kadrovskem kot na finančnem in
normativnem področju.
Pri oceni dosedanjih raziskovanj na področju letalstva in letalske zakonodaje ni bilo
zaslediti dela, ki bi obravnavalo to problematiko, zato menim, da bo raziskava na tem
področju dobrodošla in bo lahko pripomogla k izboljšanju stanja.
Za izdelavo magistrskega dela in preverjanje hipotez bom uporabila kombinacijo
različnih metodoloških pristopov. Kot izhodiščno bom uporabila metodo kompilacije, s
pomočjo katere bom poskušala sistematično izluščiti bistvo relevantnih problemov, ki
sem jih obravnavala v svoje delu, ter preučila in izluščila pomembnejše ugotovitve iz
literature in drugih virov v zvezi z obravnavano tematiko. Z uporabo zgodovinske
metode bom prikazala razvoj letalstva, letalskega prava in organiziranja letalskih
organov in organizacij skozi čas. V osrednjem in zaključnem delu pa bom kot
dopolnilno uporabila tudi primerjalno metodo. V delu bom uporabila tudi metodo
analize in sinteze ter druge metode, ki jih bo narekovala zasnova in izvedba raziskave.
Z vsemi naštetimi metodami bom poskušala opisati problem in predmet raziskovanja,
dokazati oziroma zavreči postavljene hipoteze in nato predstavila ukrepe za izboljšanje
stanja na področju slovenskega letalstva ter možnosti za nove oblike organiziranja
upravnega organa na področju letalstva.
Magistrsko delo je razdeljeno v trinajst povezanih poglavij. V uvodu bom bralca
seznanila s področjem civilnega letalstva, opredelila namen, hipoteze, probleme in cilje
raziskave. V prvem delu bom lapidarno nakazala temeljne karakteristike obravnavane
problematike, ki sem jih razvila v nadaljevanju. V osrednjem delu bo predstavljeno
področje civilnega letalstva s poudarkom na varnosti, in v tem okviru letalskega prava,
pravni pojmi in definicije pravnih institutov, neobhodnih za razumevanje obravnavane
tematike, vire pravne regulacije s tega specifičnega področja prava, status naslovnikov
norm letalskega prava in integracije, pomembne za razvoj letalstva tako v svetu kot pri
nas, ter obveznosti, ki izhajajo za Republiko Slovenijo iz članstva v teh integracijah. V
naslednjem poglavju bom predstavila organiziranost organov na področju civilnega
letalstva v Republiki Sloveniji s poudarkom na organiziranosti upravnega organa na
področju civilnega letalstva v Republiki Sloveniji, Direktorata za civilno letalstvo, in
probleme pri njegovem delovanju. Raziskava bo zajemala poleg organiziranosti
slovenskih civilnih letalskih organov tudi organiziranost letalskih organov v posameznih
evropskih državah, kar bo služilo kot primerjava s slovenskim sistemom, ter prikazala
možne zahteve mednarodnih letalskih organizacij in Evropske unije, kar bo
predstavljeno v naslednjem poglavju. Zatem bom predstavila zasnovo in izvedbo
raziskave o možnem preoblikovanju upravnega organa na področju civilnega letalstva v
novo obliko organiziranja. Sledilo bo poglavje o predlogih ukrepov za izboljšanje stanja
na področju civilnega letalstva ter poglavje o doseženih rezultatih in ciljih raziskave. V
predzadnjem poglavju osrednjega dela bom preverila hipoteze, ki sem si jih postavila
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na začetku pisanja magistrskega dela. V zadnjem poglavju osrednjega dela naloge
bom opisala prispevek k stroki in uporabnost rezultatov raziskave. Sledi še zaključek, v
katerem bom povzela ugotovitve iz magistrskega dela in jih nanizala v zaključeno
celoto. Na koncu dela bom navedla še seznam literature in virov, ki sem jih v delu
uporabila, seznam slik ter pregled in prevod kratic.
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2

SPLOŠNO O LETALSTVU

Letalstvo je že v preteklosti predstavljalo enega važnejših povezovalnih tokov na svetu,
kar še bolj velja danes. Na podlagi spoznanj drugih prometnih vej, predvsem pa na
lastnih izkušnjah je letalstvo začelo zelo zgodaj graditi sistem varnosti zelo zgodaj, saj
je zagotavljanje varnosti eden od glavnih postulatov v letalstvu. Dejstvo je, da letalstvo
ni bilo in nikoli ne bo brez tveganja. Tega ne morejo v celoti preprečiti niti mednarodni
standardi ne institucije, lahko pa pripomorejo k izboljšanju stanja. Od letalstva se
pričakuje le, da je zadosti varno. Kot varno pa se ocenjuje, če se zgodi največ en
smrtni primer na milijon preletenih ur. Bistveni vir znanja o varnosti pa so izkušnje,
predvsem napake, ki so povzročile incidente, in seveda letalske nesreče. Še večji
poudarek na varnosti se v letalstvu posveča po dogodkih 11. septembra 2001 z
uvajanjem učinkovitih varnostnih protiterorističnih ukrepov. V štirih letalskih nesrečah,
bolje rečeno napadih, je bilo ubitih več kot 5000 ljudi, nastala škoda pa je skoraj
neizmerljiva. S tem napadom se je svet soočil s povsem novo nevarnostjo v civilnem
letalstvu - terorizmom. Tako dajejo po tem tragičnem dogodku mednarodne letalske
organizacije in civilni letalski organi posameznih držav še večji poudarek varnosti v
letalstvu, saj je civilno letalstvo takrat postalo učinkovito uničevalno orožje, nova oblika
terorizma, v kateri je bilo prvič uporabljeno civilno letalo kot samomorilska bomba, kot
sredstvo za izvajanje iracionalnega in grozovitega razdejanja. Taka teroristična dejanja
niso samo v nasprotju z elementarnim spoštovanjem človeškosti, ampak pomenijo tudi
uporabo letala kot sredstva za napad na civilizirano družbo in so v nasprotju z
mednarodnim pravom. Strah pred terorizmom je gonilna sila v iskanju novih možnosti
za borbo zoper zlo. V Evropi se tako vedno bolj posvečajo pravnim platem varnosti
civilnega letalstva. Tudi dolga vrsta nesreč, ki so se zgodile poleti 2005, žal kaže, da je
dejansko nujno nadaljevati prizadevanja za okrepitev splošne ravni letalske varnosti.
Problemi varnosti v letalstvu so nekoliko drugačni kot v drugih prometnih vejah. Od
osebja, ki opravlja različne vrste poklicev v letalstvu, se zahteva primerna splošna
izobrazba, odlično zdravje, dolgoletna praksa in stalno pridobivanje novega znanja.
Zaradi kompleksnosti panoge o nesreči odločajo mnogi dejavniki, posebno pa je
odločilen čas, v katerem mora človek pravilno reagirati. Prav tako pa je potrebno med
možnimi dejavniki, ki lahko vplivajo na nesrečo, upoštevati tudi še možne tehnične in
meteorološke spremenljivke, ki jih lahko pravilno razpoznamo le ob stalnem učenju na
napakah ter strogem in stalnem nadzoru vseh vpletenih dejavnikov.
Z varnostjo oziroma vplivom na varnost v letalstvu so povezani tudi varnostni
standardi, ki so danes osrednji del letalskih zakonodaj vseh držav, katerih upoštevanje
znatno pripomore k večji varnosti v letalstvu. Podlaga za izdelavo le-teh so standardi in
priporočila mednarodnih letalskih organizacij in združenj, vendar se ti uporabljajo
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samo, kadar zadevne države to želijo. Posledica tega so različne ravni varnosti med
državami članicami. Standardi, ki jih uporabljajo nekatere države, zato niso ravno
najvišji. Tudi Evropska unija je uvedla skupne standarde in priporočila. Prizadeva si, da
evropski varnostni standardi ne bi veljali samo v Evropski uniji, ampak bi postali splošni
mednarodni standardi. Nivo varnostnih postopkov ter predpisov je potrebno vedno
znova dopolnjevati in popravljati, saj se je človeštvo največ naučilo iz lastnih napak v
letalstvu, to pa na žalost pomeni iz nesreč. Prava pot za preprečevanje novih katastrof
je striktno upoštevanje posebnega sistema preiskav in analiz nesreč, kar dokazano
prinaša rešitve v globalnem smislu.
Absolutne varnosti torej ni, približevanje takšnemu smotru pa predpostavlja uporabo
niza teoretičnih orodij, uporabo dognanj na temelju izkušenj, torej nesreč in
incidentov, ter striktno ravnanje v skladu z zakonodajo. (Lučovnik, 1998, str. 13).
Na žalost je celotna zgodovina letalstva neposredno povezana z nesrečami.
Preučevanje le-teh pa je dalo odgovore na mnoga vprašanja, na podlagi česar so bile
preprečene druge podobne nesreče.
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3.1

ZGODOVINSKI PREGLED TER PRAVNE PODLAGE
VARNOSTI V LETALSTVU

RAZVOJ LETALSTVA V SVETU IN PRI NAS

Letalstvo je med vsemi prevoznimi panogami najmlajše, a je tudi najbolj dinamična
gospodarska panoga. S svojimi dosežki na tehničnem področju pa tudi z dosežki na
področju storitev odločilno prispeva k razvoju sodobne družbe. Letalski prevoz ima
kakovostne prednosti v primerjavi z drugimi oblikami prevoza zaradi svoje hitrosti,
varnosti in pogostosti. Je bistven za gospodarski razvoj. V procesu globalizacije
svetovnih trgov omogoča hitro premeščanje milijonov ljudi in blaga na trge po vsem
svetu. Letalstvo omogoča delo in ponuja svoje storitve več sto milijonom ljudi.
Vključuje letalsko industrijo, letalske družbe, infrastrukturo letališč, dobavitelje goriva,
kontrolo letenja in druge.
Dejavniki, ki so pripomogli k naglemu razvoju letalstva (Jelinović, 1976, str.116) so:
• vojaški interes;
• javni interes;
• naglo splošno povečanje prometnih potreb, predvsem tistih za potovanja
potnikov in blaga večje vrednosti;
• močan razvoj mednarodnega in domačega turizma;
• porast življenjskega standarda v mnogih državah sveta;
• interesi ekonomskega razvoja držav, v katerih teče proizvodnja letal, opreme in
vsega potrebnega v zvezi z zračnim prometom;
• interesi samega zračnega prometa kot gospodarske panoge, ki jo razvijajo in
širijo pravzaprav vse države sveta;
• mednarodni sporazumi in mednarodne organizacije, ki regulirajo, razvijajo in
pospešujejo letalski prevoz v globalnih okvirih;
• izpopolnjevanje poslov v zvezi z odpremo potnikov, skrajševanjem in
prihrankom časa, potrebnega za vstop in izstop iz letala, skrajševanjem časa za
prevzem in odpravo prtljage, potnikov in opravljanja carinskih formalnosti v
mednarodnih zračnih lukah;
• tehnični napredek.

3.1.1

Zgodovina svetovnega letalstva

Človek je že od nekdaj sanjal, da bi lahko letel kot ptica, in tako so nastale prve
legende o Dedalu in Ikaru. V času renesanse so se prvič začeli resneje lotevati
problemov in odkrivanju skrivnosti letenja. Tako so izumili napravo za merjenje vzgona
in zračnega upora, Leonardo da Vinci pa je s proučevanjem letenja ptic nakazal
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nekatere možne rešitve. Tudi on je verjel, da bi se ljudje lahko naučili letenja od ptic.
Izdelal je skice naprav, ki so posnemale mahanje ptičjih kril, in jih imenoval
»ornitopirji«. Odkrili so jih stoletja kasneje v njegovih beležkah. Toda kmalu mu je bilo
jasno, da so človeški udje mnogo prešibki za dolgotrajno prhutanje s krili. Kljub temu
lahko s spoštovanjem gledamo na te ideje kot na enega prvih znanstvenih poskusov
izumljanja letalne naprave. Leta 1630 je bil registriran prvi skok z napravo, podobno
padalu. Leta 1783 sta brata Montgolfier prvič letela s papirnatim balonom, napolnjenim
z vročim zrakom, ki je lažji od hladnega in izkorišča za gibanje statični vzgon. Še isto
leto je nad Parizom poletel drugi balon, izdelek Jacquesa Charlesa in M. Roberta. Ta je
bil izdelan iz gumirane svile in napolnjen z vodikom, ki je bi veliko prikladnejši.
Problem prostih balonov je bil, da so bili po vzletu povsem prepuščeni vetru. Leta 1852
je Henry Giffard izdelal podolgovat balon s parnim pogonom in možnostjo usmerjenja.
Korak naprej so pomenili bencinski motorji in tog okvir balona. Tako so nastali cepelini
(http://users.triera.net/lebenjer/Letala/ZgoLet.html).
Nekaj časa se je zdelo, da je prihodnost letenja v balonih, lažjih od zraka. Toda Anglež
Sir Cayley je v 19. stoletju proučeval načela aerodinamičnega vzgona. Prepričan je bil,
da bodo tudi krila nekega dne ponesla človeka. To idejo je dobil med opazovanjem
otroških zmajev. Tako je prvi izdelal model jadralnega letala s fiksnimi krili. Z večjim
letalom naj bi eden od njegovih učencev tudi letel, vendar za to ni dokazov
(http://users.triera.net/lebenjer/Letala/ZgoLet.html).
Američan S. Pierpont Langley je veliko prispeval k teoretičnim in praktičnim rešitvam
problemov letenja ter zgradil modele, ki so lahko preleteli tudi večje razdalje.
Francoz Penaud je izdeloval modele dvokrilnih letal, ki jih je poganjal propeler s
pomočjo navitega gumijastega traku. Izračunal je tudi odvisnost hitrosti letala od moči
motorja (http://users.triera.net/lebenjer/Letala/ZgoLet.html).
Nemec Otto Lilienthal je prvi človek, ki je izdelal jadralno letalo in je z njim tudi letel.
Po neuspehih z modeli letal s premikajočimi se krili je ugotovil, da je ta rešitev
nepraktična in da je prihodnost letenja v letalih s fiksnimi krili. Leto 1891 je začetek
njegovih drznih poletov. Nekaj let pozneje, leta 1896, je Lilienthal na žalost postal tudi
ena prvih žrtev letalstva. Leto kasneje se pojavi prvi zrakoplov z bencinskim motorjem
(Wolfert, Knabe) (http://users.triera.net/lebenjer/Letala/ZgoLet.html).
Američana, brata Wright, sta se po prvih poizkusih z jadralnimi letali začela ukvarjati z
motornimi letali. Njuno letalo imenovano Flyer, ki je prvič uspešno letelo decembra leta
1903, je bilo vodljivo po vseh treh oseh. Letalo z motorjem 12 KM je torej postalo
mejnik razvoja letalstva. Dolžina prvega uspešnega leta bratov Wright je bila 36m, kar
je
enako
razponu
kril
potniškega
letala
srednje
velikosti
(http://users.triera.net/lebenjer/Letala/ZgoLet.html).
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Leta 1905 je bila ustanovljena mednarodna letalska zveza FAI s sedežem v Parizu
(http://users.triera.net/lebenjer/Letala/ZgoLet.html).
Nato se je razvoj letalstva zelo hitro nadaljeval in letenje je postalo nekaj vsakdanjega.
Leta 1909 je francoski konstruktor in pilot Bleriot prvič preletel z enim od svojih
elegantnih letal celih 41 km iz Francije v Anglijo (Rokavski preliv)
(http://users.triera.net/lebenjer/Letala/ZgoLet.html).
Leta 1914 so letala že sodelovala v prvi svetovni vojni. Vojna je tako še pripomogla k
razvoju letal. Razlikovali so lovska, transportna, izvidniška in bombniška letala. V
kratkem času so postala letala zelo okretna, hitra, relativno izpopolnjena in varna, trupi
pa so postali zaprti. Po prvi svetovni vojni se začne razvijati tudi civilno letalstvo. S
predelanimi bombniki začnejo prevažati potnike, manjša letala pa so prevažala pošto
ter
zabavala
gledalce
na
letalskih
prireditvah
(http://users.triera.net/lebenjer/Letala/ZgoLet.html).
Prehod med začetki komercialnega letalstva in pravim t. i. poslovnim letalstvom (Airline
Bussines) pomenijo trideseta leta z uvedbo letal DC-2 in takoj nato DC-3, ki so dolga
leta služila kot delovni konj, v drugi svetovni vojni zaveznikom kot nezamenljivo
transportno letalo ter pred in po vojni kot komercialno potniško in tovorno letalo.
Druga svetovna vojna je pomenila velik napredek v letalstvu, saj je prišlo do mnogih
inovacij. Eden velikih mejnikov transportnega letalstva je t. i. berlinski zračni most, kjer
se je dokazalo, da je milijonsko mesto možno (vsaj za silo) oskrbovati le z letalskim
transportom (http://users.triera.net/lebenjer/Letala/ZgoLet.html).
Že med drugo svetovno vojno se je pojavil nov način pogona letal, to je reaktivni
motor. Reaktivna letala so pomenila spremembo predvsem zaradi večjega doleta, večje
hitrosti,
boljše konstrukcije in posledično daljše življenjske dobe letala
(http://users.triera.net/lebenjer/Letala/ZgoLet.html).
Dejstvo, da je bilo 75 odstotkov vsega človeškega znanja bilo pridobljenega v
prejšnjem stoletju, je splošno znano. Za letalstvo, ki je začelo svojo pot v 20. stoletju,
pa velja, da je bilo 80 odstotkov vsega znanja pridobljenega šele po drugi svetovni
vojni. Največja razlika med današnjimi letali in tistimi iz 40-ih let je v gospodarnosti ter
vzdržljivosti. Letala so sedaj opremljena z avtopiloti, različnimi klimatskimi napravami
in radarji (http://users.triera.net/lebenjer/Letala/ZgoLet.html).
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3.1.2

Zgodovina slovenskega letalstva

Slovenci smo majhen narod. Ta naša majhnost se je v večini primerov kazala tudi v
zaostajanju za svetovnimi tehničnimi trendi, vendar je področje letalstva eno od
svetlejših izjem.
Tako začetki letalstva segajo že v leto 1810, ko je bil dokumentiran prvi slovenski
balonar (Kraškovic), leta 1814 pa se je pojavil prvi zapis o letenju z balonom na
Slovenskem. Vendar se je kasneje v uspešnost naprav, lažjih od zraka, še posebej po
velikih nesrečah cepelinov v letih pred drugo svetovno vojno, začelo dvomiti. Danes
sicer obstaja nekaj zračnih ladij, ki pa se uporabljajo predvsem za reklamne namene,
hkrati pa se princip statičnega vzgona množično uporablja pri športnih balonih
(http://www.modelarstvo.si/zgodovina/zgodovina_Slovenskega_letalstva.html).
Nadalje je razvoj sledil leta 1897, ko sta se z letalstvom začela ukvarjati brata Rusjan.
Leto 1900 je začetek letenja cepelinov in predstavitev prvega letečega modela bratov
Rusjan. Leta 1903 pa se je na slovenskem pojavila prva znana izdelava toplozračnega
balona (Rennerji v Mariboru) (http://users.triera.net/lebenjer/Letala/Let-slo.html).
V letu 1909 pa so se pojavili začetki Rusjanovih in s tem slovenskega in
jugoslovanskega motornega letenja. Z letalom imenovanim EDA 1 sta izvajala do nekaj
minut dolge polete. Leto 1911 je bilo usodno za E. Rusjana, ki se je ponesrečil med
letenjem v Beogradu. Rusjana ne štejemo kot začetnika letalske dejavnosti samo
Slovenci, ampak mu to priznavajo tudi zgodovinski viri iz Italije in Avstrije, saj je bil
prvi na teritoriju vseh treh dežel kakor tudi na območju nekdanje Jugoslavije. Svoje
življenje
je
dejansko
posvetil
letalom
in
razvoju
letalstva
(http://users.triera.net/lebenjer/Letala/Let-slo.html).
V obdobju do prve svetovne vojne je delovala peščica slovenskih konstruktorjev, ki so
ustvarjali letala v tujini. Najpomembnejši med njimi je Stanko Bloudek, ki je kot
konstruktor
leta
1910
izdelal
motorno
letalo
t.
i.
Racek
(http://www.modelarstvo.si/zgodovina/zgodovina_Slovenskega_letalstva.html).
V začektu druge svetovne vojne je slovensko civilno letalstvo zaradi različnih vzrokov
izgubilo skoraj vsa svoja letala. Nekatera so uničili lastniki sami, druga pa vojska.
Kmalu po koncu vojne se je začelo slovensko letalstvo hitro razvijati. Letalska
dejavnost se je sprva odvijala z zaplenjenimi letali, vendar pa so kmalu iz
Konstrukcijskega biroja Zlos in letalske tovarne Libis pričela prihajati prva uspešna
domača letala, zgrajena predvsem iz lesa. Uporaba kovin pri gradnji letal je povzročila
dvig stroškov izdelave letal, kar je pripomoglo k propadu t. i. butične slovenske letalske
industrije. Okoli leta 1980 je tovarna športnega orodja Elan v Begunjah začela
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licenčno proizvodnjo
slo.html).

jadralnih

letal

(http://users.triera.net/lebenjer/Letala/Let-

Zaradi sorazmerno ugodnih cen letal, namenjenih domačemu trgu, so slovenski
aeroklubi lahko prišli do sodobne jadralne letalske tehnike. Motorna letala so se ob
pomoči gospodarstva predvsem kupovala predvsem v tujini (ZDA).
Danes je Republika Slovenija letalsko dokaj dobro razvita. To velja za vsa področja
letalstva. V času od osamosvojitve Slovenije leta 1991 deluje na območju Slovenije več
aeroklubov in letalskih društev. V Vpisnik civilnih letališč in vzletišč je vpisanih 15
javnih letališč, od tega 3 mednarodna javna letališča in 40 vzletišč (Vir: Ministrstvo za
promet, Direktorat za civilno letalstvo, 2008). V slovenskem registru letal pa je vpisanih
760 različnih zrakoplovov, od tega je letal 550 (Vir: Ministrstvo za promet, Direktorat
za civilno letalstvo, 2008). V registru osebja pa je vpisanih 7.200 oseb z veljavno
licenco (Vir: Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo, 2008). Registriranih
je 40 letalskih šol (Vir: Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo, 2008). Na
področju letalskih operacij je izdanih je 9 operativnih licenc, 10 spričeval letalskih
prevoznikov (AOC) in 22 posebnih dovoljenj za opravljanje dejavnosti (Vir: Ministrstvo
za promet, Direktorat za civilno letalstvo, 2008). Močna športno letalska dejavnost je
že dolgo prisotna, v nekdanji Jugoslaviji so najboljši piloti praviloma prihajali iz
Slovenije, ne nepomembno pa je tudi dejstvo, da sta dva ameriška astronavta
slovenskega porekla.
Slovenski letalski prevoznik Adria Airways ima v svoji floti najmodernejša letala, kot so
Airbus-320 in Canadair Regional Jet serije 200 in 900. Ravno zaradi zgoraj navedenih
dejstev je po zagotovilih Evropske komisije Republika Slovenija, kar zadeva letalstvo,
dokaj neproblematična. Največji problem je še vedno pomanjkljiva zakonodaja, saj
manjka še cel niz podzakonskih predpisov.

3.2

RAZVOJ LETALSKEGA PRAVA

Letalsko pravo je del transportnega prava, ki je posebna pravna panoga, ki obsega
prevoz potnikov in blaga ter dejavnosti, ki so povezane s prevozom. Transportno pravo
pa je del prometnega prava, kamor spadajo poleg klasičnega transporta še poštno
pravo, telekomunikacijsko pravo ipd. Prav na področju transportnega prava je najprej
prišlo do poenotenja prava (Pavliha, 1998, str. 724).
Zgodovina letalskega prava ni dolga. Razvoj letalstva je že v samem začetku narekoval
urejanje vprašanj letalstva z vidika varnosti. To področje so urejali tudi prvi pravni
predpisi na področju letalskega prava. Letalsko pravo obravnava kopico vprašanj, ki jih
lahko v grobem razdelimo na javna (predvsem javna in kazenska) in zasebna
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(premoženjska). V prvo skupino spada zlasti problematika, ki jo ureja Konvencija o
mednarodnem civilnem letalstvu, t. i. Čikaška konvencija, iz leta 1944 (s
spremembami) ter zakon s področja letalstva s podzakonskimi akti. Gre predvsem za
ureditev preletov državnih ozemelj, državno pripadnost letal, varnost letal, tranzit v
mednarodnem zračnem prometu ter kazniva dejanja na letalih.
Druga skupina je posvečena premoženjskopravnim vprašanjem v letalstvu kot na
primer letalskim prevozom potnikov, prtljage in blaga ter odgovornosti v primeru
škode, posebnim letalskim storitvam, zakupu letala, odgovornosti za škode, ki jih letalo
v letu povzroči na zemlji, stvarnim pravicam na letalu, zavarovanju in kolizijskim
pravilom.
V mednarodnih razmerah je prisoten trend v smeri kodifikacije1 in unifikacije2
letalskega prava. Unifikacija prava pomeni poenotenje zakonodaje preko prakse ali s
pravnimi akti. V okviru prakse prihaja do poenotenja s pomočjo avtonomnih kodifikacij,
ki ponavadi nastanejo pod okriljem specializiranih mednarodnih organizacij, ali pa s
standardnimi pogodbami. Poenotenje s pomočjo pravnih aktov pa se izvaja z
mednarodnimi konvencijami, ki so lahko multilateralne oziroma univerzalne, regionalne
ali bilateralne. Temeljni pogoj za mednarodno poenotenje prava je poenotenje tudi
znotraj posamezne države (Pavliha, 1998, str. 725).
Poenotenje prava pa dobiva nove razsežnosti tudi v okviru Evropske unije, kjer morajo
obstoječe in bodoče članice prevzeti evropski pravni red s pomočjo poenotenja
(unifikacije) usklajevanja (harmonizacije) in prilagajanja (koordinacije) (Prek, 1997,
Priloga str. I). Za poenotenje evropskega prava se uporabljajo pogodbe in uredbe, za
usklajevanje in prilagajanje pa direktive.
Poenotenje letalskega prava lahko prikažemo v več plasteh, in sicer kot: mednarodno
univerzalno multilateralno poenotenje, mednarodno regionalno multilateralno
poenotenje, mednarodno bilateralno poenotenje, prevzem evropskega pravnega reda v
okviru Evropske unije ter poenotenje s pomočjo avtonomnih kodifikacij, ki ponavadi
nastanejo pod okriljem specializiranih mednarodnih organizacij (Pavliha, 1998, str.
726).
Niti kodifikacija niti unifikacija letalskega prava nista bili v celoti doseženi. Zato se
letalsko pravo deli po teritorialnem principu na domače in na mednarodno. Dalje pa se

1

Kodifikacija: združitev različnih zakonov ali nepisanih pravnih določil v enoten (zakonski) tekst,
uzakonitev, normiranje. Slovar slovenskega knjižnega jezika. Slovenska akademija znanosti in
umetnosti, Ljubljana, 1997, stran 409.
2
Unifikacija: poenotenje, izenačenje. Slovar slovenskega knjižnega jezika. Slovenska akademija
znanosti in umetnosti, Ljubljana, 1997, stran 1458.
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deli v razne specifične veje glede na namen zrakoplovov (npr. civilno, vojaško) in
drugo.
Sodobni sistem letalskega prava predstavlja samostojno celoto, izvedeno iz splošnih
pravil, ki se uporabljajo za letalstvo, kot tudi specifičnih pravil za posamezne veje
letalstva. Pravila posebnega dela letalskega prava proučujejo različne vrste in
specifične dele gospodarstva v prometu, kot na primer: zračni prevoz in druge
dejavnosti v letalstvu, pa tudi dejavnosti, ki posredno služijo zračnemu prevozu (kot na
primer dejavnosti, povezane z obratovanjem letališč, tako imenovane letališke
dejavnosti).
Za letalsko pravo je mogoče reči, da je najmlajši član prometnega prava, v pogledu
institutov in izvora urejanja pa je eden njegovih najbolj razvitih in tudi
najperspektivnejših delov.

3.2.1

Viri mednarodnega letalskega prava

V želji po medsebojnem sodelovanju se države odločijo za sporazum skupnega prava s
pomočjo mednarodnih konvencij, saj so le-te najpomembnejše orodje poenotenja.
Konvencija je torej oblika unifikacije prava (predpisov), je mednarodni tekst – pogodba
ali sporazum, ki se ratificira v parlamentih posameznih držav, ki tako pristopijo k
unificiranemu mednarodnemu pravu. Zlasti pomembne so multilateralne oziroma
univerzalne konvencije, ki jih ratificira večje število držav. Poleg teh pa obstajajo tudi
regionalne in bilateralne konvencije med dvema mednarodnopravnima subjektoma
(Pavliha, str. 1998, 729).
Negativne strani urejanja določenega področja s konvencijami je dolgotrajen postopek
sprejemanja in usklajevanja, zahtevni postopki spreminjanja, različni interesi držav po
ohranitvi nacionalnih pravnih institutov ipd. Konvencij pogosto ne ratificira večina
držav, tako da o poenotenju lahko govorimo le v določenem obsegu. Poenotenje pa je
manjše tudi, če države ob ratifikaciji sprejmejo številne zadržke glede posameznih
določb konvencije. Poleg konvencij pa pripravljajo meddržavne organizacije tudi druge
akte (npr. modele vzorčnih zakonov s priporočilom državam, naj jih upoštevajo pri
sprejemanju nacionalne zakonodaje), s katerimi želijo doseči poenotenje ali vsaj
harmonizacijo prava. Tako se pospeši harmonizacija želenih področij. Iz navedenega
lahko povzamemo, da je poenotenje ali vsaj harmonizacija prava izredno pomembno,
saj dejansko svet tako na področju letalstva kot tudi na drugih področjih spreminja v
en sam pravni prostor.
Na področju letalstva začnemo govoriti o konvencijah leta 1919, ko je bila sprejeta
mednarodna Konvencija o ureditvi zračnega prometa t. i. Pariška konvencija. S tem so
bili postavljeni temelji mednarodnega letalskega prava. Med obema svetovnima
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vojnama je ta konvencija, posebno v Evropi, dajala okvir letalski dejavnosti, hkrati pa
je bila podlaga za izgradnjo ustreznih nacionalnih ureditev. Njeni prvi trije členi so
državam podpisnicam dajali razne pravice kot npr. popolno suverenost držav, pravico
svobodnega leta in preleta držav podpisnic in prepoved prometa nad določenimi
conami zaradi vojaških ali varnostnih razlogov.
Temelji za poenotenje letalskega prva pa so bili postavljeni leta 1929 s Konvencijo o
izenačevanju nekaterih pravil, ki se nanašajo na mednarodni zračni prevoz, poznano
kot Varšavska konvencija3, ki unificira pravila v mednarodnem zračnem prevozu. Ta je
uredila premoženjskopravna vprašanja zračnega prometa in odgovornost zračnega
prevoznika za prevoz potnikov, prtljage in tovora ter postavila temelje za enotni
prevozni dokument. Veljati je začela 13. februarja 1933 in danes obvezuje več kot 140
držav, vključno Republiko Slovenijo.
Prve spremembe Varšavske konvencije so bile sprejete s t. i. Haaškim protokolom leta
19554. Ta je začel veljati 1. avgusta 1963 in obvezuje tudi Republiko Slovenijo. Nadalje
je bila konvencija dopolnjena v letu 19615 s t. i. Guadalajarsko konvencijo, ki ureja
letalske čarterske prevoze. Velja od 1. maja 1964 in prav tako obvezuje Slovenijo. Ker
3

Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air,
Warsaw, 12. October, 1929 oziroma Konvencija o unifikaciji nekaterih pravil, ki se nanašajo na
mednarodni zračni prevoz, podpisana v Varšavi, 12. oktobra 1929, objavljena v Službenih
novinah Kraljevine Jugoslavije, št. 124-XXNE TUXVII z dne 5. junija 1931, str. 789 in v zbirki
Mednarodne pogodbe Kraljevine Jugoslavije, št. 17/1931, str. 277; Akt o nasledstvu…, Uradni
list RS-MP, št. 5-33/1994, str. 179 (Uradni list RS, št. 20/1994). Več o Varšavski konvenciji
Pavliha, M. Odgovornost letalskega prevoznika v primeru nesreče. Pravnik, št. 6 - 8, let. 53,
Ljubljana, 1998, str. 355.
4
Protocol to Amend the Conention for the Unification of Certain Rules Relating to International
Cerriage by Air Signed at Warsaw on 12 October 1992, The Hague, 28 September 1955 oziroma
Protokol o spremembi Konvencije o unifikaciji nekaterih pravil, ki se nanašajo na mednarodni
zračni prevoz, podpisane 12. oktobra 1929 v Varšavi, podpisan v Haagu 28. septembra 1955
(Haaški protokol), objavljena v Uradnem listu FLRJ - MP, št. 6-71/1959 str. 36; Akt o
nasledstvu…, Uradni list RS – MP, št. 5-33/1994, str. 179 (Uradni list RS, št. 20/1994). Več o
Haaškem protokolu Pavliha, M. Odgovornost letalskega prevoznika v primeru nesreče. Pravnik,
št. 6 -8, Ljubljana, 1998, str. 356.
5
Convention Supplementary to the Warsaw Convention of 12 October 1929, for the Unification
of Certain Rules Relating to International Carriage by a Person Other Then the Contracting
Carrier, Guadalajara, 18 September 1961 oziroma Konvencija, ki dopolnjuje Varšavsko
konvencijo o izenačenju nekaterih pravil v mednarodnem zračnem prevozu, ki ga opravlja
nekdo, ki ni pogodbeni prevoznik (Guadalajarska konvencija), sprejeta v Guadalajari, 18.
septembra 1961, objavljena v Uradnem listu SFRJ - MP 3-36/1978, str. 285; Točka B.5. Akta o
notifikaciji nasledstva glede … mednarodnih večstranskih pogodb o zračnem prometu, Uradni list
RS - MP št. 15-86/1992, str. 194 in 1-3/1997, str. 2 (Uradni list RS, št. 54/1992 in 13/1997).
Pavliha, M. Odgovornost letalskega prevoznika v primeru nesreče. Pravnik, št. 6 - 8, Ljubljana,
1998, str. 356.
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je postal varšavski sistem odgovornosti z bliskovitim tehnološkim razvojem na področju
letalstva okoren ter preveč pisan na kožo letalskim prevoznikom, je tako leta 19716
ponovno prišlo do spremembe Varšavske konvencije s t. i. Gvatemalskim protokolom,
ki naj bi uvedel objektivno odgovornost letalskega prevoznika pri prevozu potnikov. Do
ponovnih sprememb Varšavske konvencije in Haaškega protokola je prišlo leta 19757
v Montrealu, kjer so države sprejele t. i. Montrealske protokole, ki obvezujejo tudi
Slovenijo. Protokol številka 3 spreminja Guatemalski protokol, ki pa Slovenijo ne
obvezuje, zato tudi ni prišlo do njegove ratifikacije. Protokoli 1, 2 in 3 spreminjajo le
obračunsko enoto, protokol številka 4 pa prinaša večje spremembe Varšavske
konvencije, spremenjene v Haagu leta 1955, glede listin, ki se nanašajo na blago,
odgovornosti letalskega prevoznika in odškodnine.
Najnovejše spremembe na področju premoženjskopravnih vprašanj pa je prinesla
nova konvencija o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz t. i.
Montrealska konvencija, ki nadomešča »Varšavski sistem«8. Sprejeta je bila na
diplomatski konferenci meseca maja leta 1999 v Montrealu, o tem več v nadaljevanju
tega poglavja.
Drugo najpomembnejšo stopnjo na področju mednarodnega letalskega prava
predstavlja Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu9 t. i. Čikaška konvencija,
6

Protocol to Amend the Warsaw Convention of 12 October 1929, for the Unification of Certain
Rules Relating to International Carriage by Air as Amended by the Protocol Done at the Hague
on 28 September 1955, Ciudadu de Guatemala, 8 March 1971 oziroma Protokol o spremembi
Varšavske konvencije iz leta 1992, ki se nanašajo na mednarodni zračni prevoz, kot je bila
spremenjena s protokolom, sestavljenim v Haagu leta 1955 (Guatemalski protokol),
podpisanega v Ciudadu de Guatemala, 8. marca 1971. Pavliha, M. Odgovornost letalskega
prevoznika v primeru nesreče. Pravnik, št. 6 - 8, Ljubljana, 1998, str. 357. Protokola bivša SFRJ
ni podpisala in ne obvezuje Republike Slovenije.
7
Dopolnilni protokoli št. 1, 2 in 3 ter Montrealski protokol št. 4 o spremembi Konvencije za
izenačitev nekaterih pravil, ki se nanašajo na mednarodni zračni prevoz, podpisane v Varšavi 12.
oktobra 1929 in spremenjene s protokolom, sestavljenim v Haagu leta 1955, (Montrealski
protokoli) sprejeti v Montreal, 25. septembra 1975, objavljeni v Uradnem listu SFRJ - MP 120/1978, str. 114; Točka B.4. Akta o notifikaciji nasledstva glede … mednarodnih večstranskih
pogodb o zračnem prometu, Uradni list RS-MP, št. 15-86/1992, str. 194 in 1-3/1997, str. 2
(Uradni list RS, št. 54/1992 in 13/1997). Pavliha, M. Odgovornost letalskega prevoznika v
primeru nesreče. Pravnik, št. 6 - 8, Ljubljana, 1998, str. 355.
8
»Varšavski sistem« obsega: Varšavsko konvencijo, Haaški protokol, Guadalajarska konvencijo,
Guatemalski protokol, Montrealske protokole.
9
Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention), s katero je ustanovljena
Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO), podpisana v Chicagu, 7. decembra 1944 s
spremembami v Montrealu 27. maja 1947, 14. junija 1954 in 21. junija 1961, v Rimu 15.
septembra 1962, v New Yorku 12. marca 1971, na Dunaju 7. julija 1971 ter v Montrealu 16.
oktobra 1974 in 30. septembra 1977, Uradni list FLRJ - MP, št. 3-15/1954-str. 39, 5/1954-str.
33, 9-113/1961-str. 2, 5-96/1962-str. 82 in Uradni list SFRJ - MP št. 11-128/1963-str. 608, 49-
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podpisana leta 194410, s katero so po koncu druge svetovne vojne poskušali postaviti
pravni okvir za mednarodno civilno letalstvo. Navedena konvencija pa je bila tudi
podlaga za ustanovitev univerzalne mednarodne vladne organizacije na področju
civilnega letalstva, in sicer Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), katere
glavna skrb je razvoj civilnega letalstva v svetu. Konvencija je nastala kot rezultat
konference o mednarodnem civilnem letalstvu, ki je zasedala v Chicagu od 1.
novembra do 7. decembra 1944. Na njej je sodelovalo več kot petdeset držav, ki so se
odločile po koncu druge svetovne vojne postaviti okvir za mednarodno civilno letalstvo.
Vsaka država, ki je podpisala konvencijo, je morala takoj po njeni uveljavitvi
odpovedati Konvencijo o urejanju zračne plovbe11 iz leta 1919 ter Konvencijo o
komercialnem letalstvu12 iz leta 1928, če je bila podpisnica ene ali druge konvencije.
Čikaška konvencija med državami pogodbenicami tako nadomešča zgoraj navedeni
konvenciji (Pariško in Havansko konvencijo). Čikaška konvencija ni samo konstitutivni
akt ICAO, ampak tudi mednarodni dogovor, ki vzpodbuja reden, varen in učinkovit
razvoj mednarodnega letalstva. S tem namenom konvencija določa pravice in
obveznosti držav pogodbenic in jih usmerja v sodelovanje pri programih za
vzpodbujanje mednarodnega zračnega transporta in za izboljšanje storitev ter naprav
za zračno navigacijo. Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu je globalni
vsebinski okvir za pravno ureditev zračnega prometa v posamezni državi članici ICAO
in ureja vprašanja, povezana s civilnim letalstvom še danes. Naloge, ki jih konvencija
določa Mednarodni organizaciji civilnega letalstva (ICAO), so razvijati načela in
postopke v mednarodnem zračnem prometu in spodbujati načrtovanje ter razvoj
mednarodnega zračnega transporta s ciljem, da se med drugim zagotovi varna in
normalna rast mednarodnega civilnega letalstva. Organizacija spodbuja razvoj zračnih
poti, letališč, navigacijskih sredstev in opreme s ciljem razvijati vse vidike mednarodne
zračne plovbe. Vse to je podrejeno prizadevanjem za varen, reden, učinkovit in
ekonomičen zračni transport. Danes šteje ICAO 189 držav in je najbolj množična
mednarodna organizacija v okviru Organizacije Združenih narodov. Konvencija je bila
večkrat spremenjena in dopolnjena13. Zadnje spremembe pa so iz leta 200014 in se
128/1971-str. 767, 62-43/1973-str. 350, 15-102/1978-str. 991, 2-7/1980-str. 55; Točka A.2. Akt
o notifikaciji nasledstva … , Uradni list RS, št. 24-1240/1992-str. 1815 in točko II. 3. Obvestila
MZZ, Uradni list RS – MP, št. 9/1992-str. 122 (Uradni list RS, št. 35/1992). Republika Slovenija
je izjavo deponirala 13. maja 1992, članica pa je od 12. junija 1992; Uradni list RS - MP, št.
10/1992.
10
Konvencija je v skladu s točko b 91. člena začela veljati 4. aprila 1947, trideseti dan po tem,
ko je bil pri Vladi Združenih držav Amerike deponiran 26 ratifikacijski instrument oziroma
obvestilo o pristopu.
11
Sklenjena v Parizu 13. oktobra 1919 (Pariška konvencija).
12
Sklenjena v Havani 20. februarja 1928 (Havanska konvencija).
13
Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu iz leta 1944 je bila spremenjena s protokoli,
sestavljenimi v Montrealu 27. maja 1947, 14. junija 1954 in 21. junija 1961, v Rimu 15.
septembra 1962, v New Yorku 12. marca 1971, na Dunaju 7. julija 1971 ter v Montrealu 16.
oktobra 1974, 30. septembra 1977, 6. oktobra 1980, 10. maja 1984, 6. oktobra 1989 in 26.
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nanašajo na splošna načela in njeno uporabo, na stalni sedež ICAO, na zasedanje
skupščine in glasovanje, na pravice in dolžnosti skupščine, na sestavo Sveta, na
imenovanje komisije za zračno plovbo, na proračun in razporeditev izdatkov, na prenos
nekaterih nalog in obveznosti in na zaključni odstavek konvencije, v katerem je k
jezikom konvencije dodan še ruski jezik.
Tako sta Varšavska in Čikaška konvencija zakoličili dva temeljna sklopa letalskopravnih
vprašanj, in sicer prva zlasti zasebna oziroma premoženjska (npr. prevozne listine,
odgovornost letalskega prevoznika ipd.), druga pa javnopravna vprašanja (npr. prelet
državnih ozemelj, državna pripadnost letal ipd.).
Po mnenju ICAO naj bi poenotenje mednarodnega civilnega letalskega prava potekalo
v dveh smereh. Prva naj bi zajela izenačevanje posameznih vprašanj, ki jih določene
konvencije različno urejajo, pri čemer prihaja do težav, ker se letalsko pravo zaradi
svoje dinamičnosti lažje prilagaja novim potrebam z novimi pravnimi rešitvami, teže pa
se odpove starim konvencijam, ki jih zato nove konvencije ne razveljavijo. Tipičen tak
primer je problematika odgovornosti letalskega prevoznika za prevoz potnikov, njihove
prtljage in blaga, ki je izvirno urejena z omenjeno Varšavsko konvencijo ter večkrat
spremenjena in dopolnjena s Haaškim protokolom, Guadalajarsko konvencijo,
Gvatemalskim protokolom in Montrealskim protokolom. Tako imamo kljub
navideznemu poenotenju številne različne mednarodne pravne režime (od subjektivne
do objektivne odgovornosti, od banalno nizkih pa do bistveno višjih limitov
odgovornosti), ki ne pripomorejo k razvoju sodobnega letalstva. Zato je bila ena od
najpomembnejših nalog ICAO posodobitev t. i. Varšavskega sistema, kar ji je uspelo z
Montrealsko konvencijo, ki prinaša novosti na področju odgovornosti letalskega
prevoznika, predvsem pa času ustrezne rešitve. Druga smer poenotenja pa je
posvečena poenotenju letalskih predpisov in je lažja od prve, saj vedno več držav
usklajuje svojo zakonodajo z mednarodnimi konvencijami.
Leta 1948 je bila v Ženevi podpisana Konvencija o mednarodnem priznanju pravic na
letalu15.
Konvencija evropske konference za civilno letalstvo, ECAC, pa je nastala leta 1955,
bivša SFRJ je bila njena članica od leta 1977, in obravnava predvsem ekonomska

oktobra 1999. Z Uredbo o ratifikaciji protokolov o spremembah Konvencije o mednarodnem
civilnem letalstvu. Uradni list RS – MP, št. 3-8/2000 – str. 49 (Uradni list RS, št. 17/2000) pa je
nekatere spremembe in dopolnitve ratificirala tudi Republika Slovenija.
14
Spremembe so objavljene v ICAO DOC 7300/8, 2000; nanašajo se na naslednje člene: 3. bis
člen, 45. člen, 48. a člen, 49. e člen, 50. a člen, 56. člen, 61. člen, 83. bis člen, 93. bis člen.
15
Republika Slovenija je navedeno konvencijo ratificirala leta 1997 z Zakonom o ratifikaciji
Konvencije o mednarodnem priznanju pravic na letalu. Uradni list RS-MP, št. 3-8/1997, str. 45
(Uradni list RS, št. 16/1997).
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vprašanja na področju letalstva, tarife in izboljšanje izkoriščanja letalskih zmogljivosti.16
Konvencija je konstitutivni akt mednarodne letalske organizacije - Evropske konference
civilnega letalstva - ECAC17.
Sledila je Mednarodna konvencija EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne
plovbe18 iz leta 1960, ki določa strokovna pravila vodenja in nadzor zračnega prometa
in je v tesnem sodelovanju z Evropsko unijo ter zanjo opravlja vse, kar je v zvezi s
kontrolo in vodenjem zračnega prometa. Konvencija ureja regionalno sodelovanje na
področju evropske varnosti zračne plovbe ter je ustanoviteljica mednarodne
organizacije - Evropske organizacije za varnost zračne plovbe - EUROCONTROL. Leta
1997 pa so članice organizacije podpisale revidirano mednarodno konvencijo
EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe z dne 13. december 196019.
Ponovno pa je prišlo do spremembe osnovne konvencije, in sicer s Protokolom o
pristopu Evropske skupnosti k mednarodni Konvenciji EUROCONTROL o sodelovanju za
varnost zračne plovbe z dne 13. december 1960, ki je bila večkrat spremenjena s
protokolom z dne 27. junija 199720. Namen pristopa Evropske skupnosti h konvenciji je

16

Zakon o obligacijskih in temeljnih materialnopravnih razmerjih v zračni plovbi. 15. marec
1977; Uradni list SFRJ, št. 22/1977 in 12/1985.
17
Akt o ustanovitvi Evropske konference civilnega letalstva (ECAC); Pariz, 17. junija 1968,
Uradni list RS - MP, št. 15-85/1992- str. 188 in popravek 1/1993 – str. 11 (Uradni list RS, št.
54/1992 in 2/1993). Točka 3 Akta o nasledstvu … , Uradni list RS - MP, št. 15-84/1992 – str. 187
(Uradni list RS, št. 54/1992) in Obvestilo MZZ, Uradni list RS - MP, št. 2/1993 – str. 19 (Uradni
list RS, št. 7/1993).
18
Act Ratifying the EUROCONTROL International Convention Relating to Co-operating for the
Safety of Air Navigation. Navedena konvencija je bila sprejeta v Bruslju 13. decembra 1960,
nato spremenjena z Dodatnim protokolom, sprejetim 6. julija 1970, nato spremenjena s
protokolom o dopolnitvi Dodatnega protokola, sprejetim 21. novembra 1978, in vse
spremenjeno s protokolom, sprejetim 12. februarja 1981. Republika Slovenija je leta 1995
ratificirala navedeno konvencijo. Zakon o ratifikaciji mednarodne konvencije EUROCONTROL o
sodelovanju za varnost zračne plovbe. Uradni list RS – MP, št. 12-54/1995 - str. 769 (Uradni list
RS, št. 46/1995).
19
Act ratifying the Protocol consolidating the EUROCONTROL international Convention relating
to co-operation for the safety of air navigation of 13 December 1960. Republika Slovenija je
navedeno konvencijo ratificirala v letu 2004 z Zakonom o ratifikaciji protokola za uskladitev
mednarodne konvencije Eurocontrol o sodelovanju za varnost zračne plovne z dne 13. decembra
1960, podpisan v Bruslju 27. junija 1997. Uradni list RS - MP, št. 10/2004 – str. 3671 (Uradni list
RS, št. 34/2004).
20
Act Ratifying the Protocol on the Accession of the European Community to the
EUROCONTROL International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air
Navigation of 13 December 1960, as veriously amemded and as consolidated by the Protocol of
27 June 1997. Republika Slovenija je navedeno konvencijo ratificirala v letu 2004 z Zakonom o
ratifikaciji protokola o pristopu Evropske skupnosti k mednarodni konvenciji EUROCONTROL o
sodelovanju za varnost zračne plovbe z dne 13. december 1960, ki je bila večkrat spremenjena
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pomagati EUROCONTROL pri doseganju njenih ciljev, kot so navedeni v konvenciji, saj
gre za edini in učinkovit organ za oblikovanje politike upravljanja zračnega prometa v
Evropi.
Leta 1963 je bila sprejeta Konvencija o prestopkih in nekaterih drugih dejanjih,
storjenih na krovu letala21 - Tokijska konvencija. Le-ta graja dejanja, ki so prestopki po
kazenskem pravu države pogodbenice, in tista dejanja, ki so ali pa tudi ne prestopki, ki
pa lahko ogrožajo varnost, red in disciplino na krovu letala. Sama konvencija ne določa
postopka na mednarodni ravni niti ne razlaga njegove narave. To prepušča
nacionalnemu pravu držav članic ICAO. Seveda tudi ne določa, kdo je neposlušen
potnik. Določa pa, kaj mora storiti država, v kateri pristane letalo, na krovu katerega je
prišlo med letom do prestopka »neposlušnega potnika«. Prav tako določa vlogo in
pristojnosti poveljnika letala, pomoč potnikov in njihovo imuniteto pred morebitno
tožbo »neposlušnega potnika«. Ureja tudi vprašanja, povezana s pristojnostjo in
kaznovanjem »neposlušnega potnika«, dolžnosti države, da sodeluje z drugo državo pri
zagotavljanju varnosti mednarodnega civilnega letalstva, določa pravila v zvezi z
izločitvijo in postopke izkrcanja »neposlušnega potnika«.
Konvencija o označevanju plastičnih razstreliv zaradi njihovega odkrivanja je bila
sklenjena v Montrealu 1. marca 1991 in sodi v skupino mednarodnih dokumentov, ki so
namenjeni boju zoper mednarodni terorizem na krovu ali v bližini letala. Za Republiko
Slovenijo je začela veljati 4. avgusta 200022.
Leta 1999 nastane Konvencija o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski
prevoz, Montrealska konvencija23. Zaradi kaotičnega stanja na področju
premoženjskopravnih vprašanj zračnega prometa je Mednarodna organizacija civilnega
letalstva (ICAO) sklenila, da je potrebno Varšavsko konvencijo iz leta 1929
modernizirati in poenotiti, da bo lahko tvorila temelj enotnega svetovnega
odškodninskega sistema. S tem ciljem je bila leta 1994 oblikovana delovna skupina, ki
in usklajena s protokolom z dne 27. junija 1997. Uradni list RS - MP, št. 10/2004 – str. 3665
(Uradni list RS, št. 34/2004).
21
Convention on Offences and Ceratin Other Acts Committed on Board Aircraft/ Konvencija o
postopkih in nekaterih drugih dejanjih, storjenih na krovu letala. Uradni list SFRJ - MP, št.
47/1970. Točka 3. Akta o notifikaciji nasledstva…, Uradni list RS - MP, št. 15/1992 in 1-3/1997.
22
Obvestilo MZZ, Uradni list RS - MP, št. 18/2000 – str. 911 (Uradni list RS, št. 71/2000). Zakon
o ratifikaciji Konvencije o označevanju plastičnih razstreliv zaradi njihovega odkrivanja je
objavljen v Uradni list RS – MP, št. 9-41/2000 – str. 305 (Uradni list RS, št. 33/2000).
23
V originalu se njen naslov glasi: »Convention for the Unification of Certain Rules for
International Carriage by Air« v skrajšani verziji pa »The Montreal Convention«. Med podpisniki
konvencije je tudi Republika Slovenija. Zakon o ratifikaciji konvencije o poenotenju nekaterih
pravil za mednarodni letalski prevoz. Uradni list RS - MP, št. 5-13/2002 – str. 245 (Uradni list
RS, št. 20/2002).
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je pripravila potrebne predloge za sprejem enotne konvencije na tem področju. Tako je
120 držav članic Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) in 11 mednarodnih
organizacij, udeleženk mednarodne diplomatske konference o letalskem pravu, v
Montrealu dne 28. maja 1999 podpisalo novo mednarodno konvencijo, ki ureja
odgovornost letalskega prevoznika v primeru nesreč. Takrat so pooblaščenci držav
članic podpisali tudi sklepni akt konference, ki navaja imena držav udeleženk in
mednarodnih organizacij ter delovnih teles, ki so bila ustanovljena zato, da bi lahko
konferenca nemoteno potekala. V tej zvezi velja omeniti, da je bila Slovenija na
predlog držav članic Evropske konference civilnega letalstva (ECAC) in Evropske unije
(EU) že na samem začetku zasedanja izvoljena v članstvo posebne skupine t. i.
»Skupina predsednikovih prijateljev«, ki je usklajevala številne nasprotujoče si
predloge o vprašanjih, vsebovanih v končnem, kompromisnem predlogu nove
konvencije.
Montrealska konvencija prevlada nad vsemi pravili, ki se uporabljajo za mednarodni
letalski prevoz (Montrealska konvencija, 55. člen). Tako prevlada nad:
• Konvencijo o unifikaciji nekaterih pravil, ki se nanašajo na mednarodni zračni
prevoz, t. i. Varšavsko konvencijo iz leta 1992;
• Protokolom o spremembi Varšavske konvencije, t. i. Haaškim protokolom iz leta
1955;
• Konvencijo, ki dopolnjuje Varšavsko konvencijo, t. i. Guadalajarsko konvencijo iz
leta 1961;
• Protokolom o spremembi Varšavske konvencije, ki je bila spremenjena s Haaškim
protokolom, t. i. Gvatemalskim protokolom iz leta 1971;
• Dopolnitvenimi protokoli številka 1, 2 in 3 ter Montrealskim protokolom številka 4,
sprejetim leta 1975, o spremembi Varšavske konvencije, spremenjene s Haaškim in
Gvatemalskim protokolom.
Montrealska konvencija s pričakovano uveljavitvijo tako prekinja "Varšavski sistem", ki
ureja odgovornost letalskega prevoznika. Prinaša veliko novega, predvsem pa času
ustrezne rešitve. Vsebina konvencije je z ozirom na slovensko zakonodajo v celoti
sprejemljiva.
Odločitev o upoštevanju Montrealske konvencije v članicah EU v zvezi z
varstvom/zaščito potrošnikov je zapisana v odločitvi Sveta EU 2001/539/EC z dne 05.
aprila 2001.24

24

2001/539/EC, Council Decision of 5 April 2001 on the conclusion by the European Community
of the Convention for the European Community of the Convention for the Unification of Certain
Rules for the International Carriage by Air (the Montreal Convention). Official Journal, L 194,
18/07/2001 P. 0038 – 0038.
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Poleg mednarodnega poenotenja letalskega prava z multilateralnimi konvencijami so
pomembni tudi številni dvostranski sporazumi na področju letalstva, ki nedvomno prav
tako pospešujejo sodelovanje med državami na tem področju.
V ta namen je ICAO državam članicam ponudil nekakšen obrazec, ki vsebuje vse tiste
elemente, ki naj bi jih države upoštevale in uredile v medsebojnih pogajanjih. Nastal je
»vzorčni« oziroma tipski dvostranski sporazum, ki pripomore k hitrejšim in
učinkovitejšim pogajanjem med pogodbenicami.

3.2.2

Viri slovenskega letalskega prava

Slovensko letalsko pravo je neločljivo povezano z nastankom slovenske države.
Razumemo ga kot vsoto pravil za ravnanje in vedenje tako fizičnih kot pravnih oseb na
področju civilnega letalstva in je kot del širšega transportnega prava neločljivo povezan
s slovensko državo. Tako smo leta 1991 dobili svojo državo in tudi slovensko letalsko
pravo. Vendar je varnost zračnega prometa terjala od nove države, da je še naprej
uporabljala predpise bivše skupne države, vendar pa je bilo tudi jasno, da je takšno
stanje mogoče obdržati le določen čas. Zato je bilo tudi določeno, da bo potrebno
predpise, ki niso bili v skladu z Ustavo Republike Slovenije, uskladiti do 31. decembra
1993, kar pa se na področju letalstva ni upošteval,o saj je bil novi slovenski Zakon o
letalstvu sprejet šele v letu 2001, da o podzakonskih aktih ne govorimo, saj jih večino,
ki jih zakon predpisuje, še danes ni.
Urejanje področja letalstva je bilo do osamosvojitve Slovenije v letu 1991 v celoti
vezano na prejšnjo zvezno raven urejanja v skladu z Ustavo SFRJ. Po osamosvojitvi in
priznanju Republike Slovenije kot mednarodnopravnega subjekta je bil storjen
zahteven korak v smeri nasledstva (sukcesije), kar pomeni nadomestitev ene države z
drugo glede odgovornosti za mednarodne odnose posameznega ozemlja Republike
Slovenije pri mednarodnih pogodbah bilateralne in multilateralne narave, ki jih je
sklenila prejšnja SFRJ in se nanašajo na Republiko Slovenijo. Ta naj bi preprečil, da bi
Slovenija kot država ostala v nekakšnem pravnem vakumu glede mednarodnih pogodb,
ki jih je sklenila nekdanja SFRJ in ki se nanašajo na Republiko Slovenijo. Tako so bile v
slovenski pravni red na podlagi ratifikacije parlamenta prevzete številne konvencije, od
Varšavske, vključno s spremembami in dopolnitvami (Haaški protokol, Guadalajarska
konvencija, Montrealski protokoli), do Čikaške konvencije s spremembami pa vse do
Montrealske, kar pomeni, da jih moramo neposredno uporabljati. To določa Ustava
Republike Slovenije25, ki pravi »Zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splošno
veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo
Slovenijo. Ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno«
25

Ustava Republike Slovenije. Uradni list RS, št. 33/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003,
69/2004 in 68/2006.
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(Ustava RS, 8. člen). Poudariti je potrebno, da jih je ratificiral Državni zbor Republike
Slovenije. Prav tako pa Ustava Republike Slovenije tudi določa »Zakoni morajo biti v
skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z veljavnimi mednarodnimi
pogodbami, ki jih je ratificiral državni zbor, podzakonski predpisi in drugi splošni akti
pa tudi z drugimi ratificiranimi mednarodnimi pogodbami.» (Ustava RS, 2. odstavek
153. člena).
Mednarodnopravni okvir za nasledstvo je tudi Dunajska konvencija o nasledstvu držav
glede pogodb26. Ta je izpolnila pomanjkljivo razvito običajno mednarodno nasledstveno
pravo. Republika Slovenija je konvencijo nasledila od Jugoslavije kot države prednice v
letu 199227.
Tako je bilo v Republiki Sloveniji na začetku področje letalstva urejeno na podlagi
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije28, ki je v tretjem členu obravnaval odnos do mednarodnih pogodb,
ki se nanašajo na Republiko Slovenijo in jih je sklenila Jugoslavija in ki naj bi po
notifikaciji29 državam pogodbenicam veljale tudi za Slovenijo. S četrtim členom
ustavnega zakona pa je bilo rešeno vprašanje veljavnosti zveznih (jugoslovanskih)
predpisov, saj je le-ta tako dopuščal smiselno uporabo zveznih predpisov, ki so veljali v
Republiki Sloveniji ob njeni osamosvojitvi, če niso nasprotovali njenemu pravnemu
redu, vse do izdaje ustreznih predpisov v Republiki Sloveniji. Vendar nikjer niso bile
določene sankcije za primer, če slovenski zakon s področja letalstva ne bi bil sprejet do
decembra 1993, kot je bilo določeno. Določeno je bilo le, da do uskladitve z ustavo
oziroma do izteka uskladitvenega roka ni mogoče začeti postopka za oceno ustavnosti
predpisov in drugih splošnih aktov, sprejetih do razglasitve Temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, razen če ti predpisi in drugi splošni
akti posegajo v človekove pravice in temeljne svoboščine30.
Tako sta bila v slovenski pravni red prevzeta Zakon o zračni plovbi31 in Zakon o
obligacijskih in temeljnih materialnopravnih razmerjih v zračni plovbi32 pa tudi vrsta
26

Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties. sprejeta 23. avgusta 1978.
Konvencija velja v Republiki Sloveniji od 17.7.1992 na podlagi Akta o notifikaciji nasledstva
glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za
atomsko energijo. Uradni list RS-MP, št. 55/1992 (Uradni list RS, št. 35/1992).
28
Ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije. Uradni list RS, št. 1/1991-i.
29
(novolatinsko: notification iz lat. Noticen facere, narediti znano) ali uradno sporočiti drugi
državi pravno dejstvo, zahtevo mednarodnega pomena, Slovar slovenskega knjižnega jezika.
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana 1997.
30
Ustava Republike Slovenije. Uradni list RS, št. 33/1991-I, 42/1997, 66/2000, 42/2003,
69/2004 in 68/2006.
31
Zakon o zračni plovbi (ZZP). Uradni list SFRJ, št. 45/1986, 24/1988, 80/1989, 29/1990 in
Uradni list RS, št. 58/1993.
27
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podzakonskih predpisov, izdanih na njuni podlagi, ki na nekaterih področjih letalstva še
vedno urejajo posamezna vprašanja. Ob svojem nastanku in tudi pozneje sta
navedena zakona moderna predpisa, ki sta bila oblikovana v skladu s tedanjo
mednarodno ureditvijo. Toda razmere na področju civilnega letalstva so se hitro
spreminjale in zakona sta počasi izgubljala regulativno vlogo.
Na podlagi ustavnega zakona je bila junija 1991 ustanovljena Republiška uprava za
zračno plovbo, ki se je kasneje preimenovala v Upravo Republike Slovenije za civilno
letalstvo kot organ v sestavi Ministrstva za promet in zveze Republike Slovenije (zdaj
Ministrstvo za promet), ki naj bi poskrbela za varen zračni promet nad Republiko
Slovenijo. Pristojnosti, ki so jih imeli na podlagi predpisov bivše SFRJ organi in
organizacije SFRJ, so tako prešle na pristojne organe Republike Slovenije, ki so
smiselno uporabljali podzakonske predpise, izdane na podlagi Zakona o zračni plovbi,
in tudi druge podzakonske predpise, ki so veljali v Republiki Sloveniji ob njeni
osamosvojitvi. Tako je prevzeta ureditev na področju letalstva zajemala jugoslovanske
rešitve, ki so bile prilagojene takratnemu družbenoekonomskemu redu, institutu
družbene lastnine, takratni razvitosti ekonomskih odnosov s tujino in takratnemu
tržnemu sistemu ter zunanji ekonomski naravnanosti nasploh.
Ureditev, ki je bila takrat prevzeta in je ni bilo mogoče neposredno uporabljati, pa je
bila nadomeščena v obsegu, kolikor je bilo nujno potrebno za vzpostavitev suverenosti
in za nemoteno delovanje na tem področju. Naj navedem najpomembnejše, in sicer:
• predpise, ki urejajo oznake slovenske državne pripadnosti zrakoplovov33,
• mednarodno priznanje slovenskega letalskega organa s strani Mednarodne
organizacije za civilno letalstvo (ICAO)
• dodelitev mednarodne oznake ICAO za Slovenijo (LJ),
• register zrakoplovov,
• način izdajanja dovoljenj za lete,
• obratovalni čas javnih letališč,
• postavitev osnovne infrastrukture za opravljanje dejavnosti kontrole in vodenja
civilnega zračnega prometa,
• pristojbine za uporabo naprav in storitev kontrole letenja in druge pristojbine
• pridobitev dovolj primerno usposobljenega kadra za izvajanje različnih nalog v
okviru dejavnosti.
Iz navedenega lahko povzamem, da ni bilo dovolj samo mednarodno priznanje
Slovenije, da bi slovensko letalstvo lahko zaživelo, ampak je moral slovenski letalski
prevoznik izpolniti še pogoje, ki jih predpisuje ICAO. Naj omenim samo izbris letal iz
jugoslovanskega registra in vpis v slovenski register letal.

32

Zakon o obligacijskih in temeljnih materialnopravnih razmerjih v zračni plovbi. Uradni list
SFRJ, št. 22/1977 in 12/1985.
33
Dodeljena je bila mednarodna oznake za registracijo letal (S5).
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Na slovensko letalsko pravo vpliva tudi mednarodno letalsko pravo. Slovenija kot
samostojna država in mednarodnopravni subjekt je vstopala in še vstopa v članstvo
mednarodnih letalskih in drugih organizacij. Da bi rešila velike probleme, s katerimi se
je srečevala v svojem zračnem prostoru, je morala čimprej postati polnopravna članica
mednarodnih in regionalnih organizacij civilnega letalstva. S tem pa je prevzela
oziroma tudi danes prevzema določene mednarodne obveznosti.
V obdobju od osamosvojitve pa do danes je bila Republika Slovenija tako sprejeta v
najpomembnejše mednarodne letalske organizacije, in sicer Mednarodno organizacijo
civilnega letalstva - ICAO v letu 1992, Evropsko konferenco civilnega letalstva - ECAC v
letu 1992, Evropsko organizacijo za varnost zračne plovbe - EUROCONTROL v letu
1995, v Združene letalske organe - JAA v letu 2001 ter v letu 2004 v Evropsko agencijo
za varnost v letalstvu - EASA. S tem ji je omogočeno predvsem varno in redno letenje.
Članstvo ji prinaša tako dolžnosti kot tudi določene pravice.
Slovensko letalsko pravo pa ustvarjajo poleg multilateralnih sporazumov tudi
dvostranski (bilateralni) sporazumi o rednem zračnem prometu, ki jih Slovenija sklepa
z drugimi državami. Slovenska vlada je potrdila t. i. tipski oziroma vzorčni model
sporazumov, ki jih je ponudil ICAO. Tako je danes večina sporazumov, ki jih je sklenila
Slovenija, med seboj precej podobnih.
Korenite spremembe so se na področju slovenske letalske zakonodaje začele šele leta
2000 s sprejetjem zakona s področja obligacij, nadaljevale pa so se s sprejemom
zakona s področja letalstva leta 2001. Vse do leta 2001 se je uporabljal Zakon o zračni
plovbi, ki ga je nato po desetih letih samostojnosti Republike Slovenije nadomestil
težko pričakovani Zakon o letalstvu34, katerega večja sprememba se je zgodila leta
2006 z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu35. V tem letu je
državni zbor Republike Slovenije potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o letalstvu
/Zlet – UPB1/36. Ta daje pravno podlago za izdelavo podzakonskih aktov, ki bodo
celotno varnostno problematiko definirali v smislu standardov in priporočil Mednarodne
organizacije 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,
skratka mednarodnih in regionalnih organizacij ter združenj, katerih članica je
Republika Slovenija (Zlet, 1. odst. 197. člena – UPB1). Iz navedenega lahko
povzamem, da slovensko letalsko pravo nastaja predvsem v okviru obveznosti, ki
izhajajo iz članstva Slovenije v mednarodnih letalskih organizacijah in združenjih.
34

Zakon o letalstvu. Uradni list RS, št. 18/2001, 110/2002-ZGO-1, 114/2002, 31/2005, 39/2005,
49/2006-ZmetD, 79/2006, 113/2006-UPB1, 10/2007 Skl.US: U-I-280/05-25 in 68/2008 Odl.US:
U-I-411/06-21.
35
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu, Zet – A. Uradni list RS, št. 79/2006.
36
Zakon o letalstvu – uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 113/06 – UPB1.
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Posredno pa nanj vpliva tudi članstvo v Evropski uniji in v zvezi s tem prilagajanje
evropskemu pravnemu redu na področju letalstva. Pri izdaji predpisov in drugih aktov
se upoštevajo ustrezne priloge k Čikaški konvenciji, predpisi Skupnosti ter akti
mednarodnih letalskih organizacij, ki urejajo vprašanja s področja letalstva, ki
zavezujejo Republiko Slovenijo (Zlet, 200. člen – UPB 1).
Glede podzakonskih aktov se stanje tudi po spremembi zakona ni spremenilo, saj
manjka večina podzakonskih aktov, ki jih zakon določa in predstavlja enega večjih
problemov in vpliva na varnost letalstva.
Po vsebini pa zakon v skladu s splošnimi načeli mednarodnega letalskega prava ureja
ter določa pogoje in zahteve, ki zadevajo zrakoplove, letalsko osebje in drugo
strokovno osebje, zračni prevoz in druge letalske aktivnosti, letališča in vzletišča,
infrastrukturo navigacijskih služb zračnega prometa, zagotavljanje varnosti zračnega
prometa in ukrepe za olajšave zračnega prevoza, iskanje in reševanje zrakoplovov ter
letalske nesreče in incidente, opravljanje letaliških služb in navigacijskih služb zračnega
prometa ter javno infrastrukturo, nadzor ter določa sankcije za letalske prekrške (Zlet,
1. odst. 1. člena – UPB1).
Zakon določa, da se njegove določbe uporabljajo za domače in tuje civilne zrakoplove,
za državne zrakoplove pa le, če v mednarodni pogodbi ali v posebnih predpisih ni
določeno drugače. Državni zrakoplovi so zrakoplovi, ki se uporabljajo v vojaške,
policijske in carinske namene, vsi drugi so civilni (Zlet, 2. in 3. odst. 7. člena – UPB1).
Nadalje določa, da se zakon in na njegovi podlagi izdani predpisi uporabljajo za civilna
letališča, za vojaška in mešana letališča pa le, če ni v posebnih predpisih drugače
določeno (Zlet, 4. odst. 7. člena – UPB1).
Tudi Zakon o obligacijskih in temeljnih materialnopravnih razmerjih v zračni plovbi je
nadomestil slovenski predpis s tega področja, in sicer Zakon o obligacijskih in
stvarnopravnih razmerjih v letalstvu /ZOSRL/37, s katerim je bila dokončno pretrgana
popkovina z nekdanjo skupno državo in tako na novo postavljen temelj za urejanje
obligacijskih in stvarnopravnih razmerij, postopkov izvršbe, zavarovanja ter kolizije
zakonov na področju letalstva. Navedeni zakon je eden od temeljnih zakonov na
področju letalstva, ki v okviru transportnega prava ureja premoženjskopravna
vprašanja, kot na primer letalski prevoz potnikov, prtljage in tovora ter odgovornost
letalskega prevoznika v primeru škode v zvezi s prevozom potnikov, prtljage in tovora,
posebne storitve z letali, zakup letala, odgovornost za škodo, ki jo letalo v letu povzroči
na tleh, letalska zavarovanja itd. Glede na to, da je v času od uveljavitve omenjenega
zakona v letu 2000 pa do danes prišlo do več sprememb, tako v odnosu Republike
Slovenije do Evropske unije, kot do sprememb v pravu EU ter ratifikacije Montrealske
37

Zakona o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu. Uradni list RS, št. 12/2000,
67/2002 in 92/2007.
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konvencije38 s strani Slovenije, je bil že skrajni čas za spremembo oziroma dopolnitev
navedenega zakona. Navedeni zakon je bil tako spremenjen in dopolnjen z Zakonom o
spremembah in dopolnitvah Zakona o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v
letalstvu /ZOSRL-A/39.
V letu 2006 je prišlo na področju letalstva še do ene večje spremembe, in sicer do
ukinitev organa v sestavi in posledično, v zvezi z reorganizacijo, tudi do spremembe
Zakona o letalstvu. Vlada Republike Slovenije je s posebno uredbo40 ukinila Upravo
Republike Slovenije za civilno letalstvo, kot organ v sestavi Ministrstva za promet. Z
ukinitvijo so se njene naloge, uslužbenci, pravice proračunske uporabe, prostori,
oprema in dokumentacija prenesle v Ministrstvo za promet (Uredba, 1. odst. 2. člena).
Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji,
delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih41 je
Direktorat za letalstvo postal Direktorat za civilno letalstvo glede na to, da se njegove
naloge nanašajo na področje civilnega letalstva, Ministrstvo za promet pa prevzema
tudi naloge Uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo (Uredba, 3. člen).

38

Konvencija o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz (MKPMLP) je bila
ratificirana s strani Republike Slovenije dne 15. februarja 2002. Objavljena je v Uradnem listu RS
– Mednarodne pogodbe, št. 5/2002 – str. 245 (Uradni list RS, št. 20/2002) in je začela veljati
dne 4. novembra 2003. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb. Uradni list RS –
Mednarodne pogodbe, št. 25/2003 (Uradni list RS, št. 111/2003 z dne 13. 11. 2003);
39
Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v
letalstvu. ZOSRL – A. Uradni list RS, št. 92/2007.
40
Uredba o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev. Uradni list RS, št. 17/2006.
41
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih
mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih. Uradni list RS, št. 49/2006.
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4

INTEGRACIJE, POMEMBNE ZA RAZVOJ LETALSTVA V
SVETU IN PRI NAS

4.1

PRAVO MEDNARODNIH SVETOVNIH IN REGIONALNIH
LETALSKIH ORGANIZACIJ IN ZDRUŽENJ KOT VIR
SLOVENSKEGA LETALSKEGA PRAVA

S povečevanjem doleta letal ter možnosti daljših mednarodnih letov se je pokazala
potreba po oblikovanju posebne zakonodaje o takih poletih. Tako je nastalo več
konvencij - od Varšavske do Čikaške pa do Montrealske - ki so podlaga za ustanovitev
nekaterih mednarodnih letalskih organizacij, kot je npr. Mednarodna organizacija
civilnega letalstva - ICAO42, ki je prva na tem področju (http://www.icao.int/). Kasneje
so se začele pojavljati tudi druge organizacije in združenja. Pri tem so seveda najbolj
zanimive evropske organizacije in združenja, kot so Združeni letalski organi - JAA43
(http://www.jaa.nl/), Evropska organizacija za varnost zračne plovbe - EUROCONTROL
(http://www.eurocontrol.be/), Evropska konferenca civilnega letalstva - ECAC44
(http://www.ecac-ceac.org/) ter Evropska komisija, kateri pomaga na področju
letalstva Evropska agencija za varnost v letalstvu - EASA (http://www.easa.eu.int/), ki
ima tudi določen vpliv na varnostne standarde. Na letalskem področju pa se pojavljajo
še druge organizacije in združenja, in sicer: Mednarodna organizacija pilotov - IFALPA45
(http://www.ifalpa.org), Mednarodna organizacija zračnega transporta - IATA46
(http://www.iata.org) in Mednarodna organizacija letalskih kontrolorjev - IFATCA47
(http://www.ifatca.org), vendar so naštete mednarodne letalske organizacije manj
neposredno pomembne pri izenačevanju letalskega prava.
V nadaljevanju tega poglavja so za lažje razumevanje teme magistrskega dela
predstavljene pomembnejše svetovne in regionalne letalske organizacije ter združenja,
katerih članica je tudi Republika Slovenija (Slika 1). Da bi rešila velike probleme, s
katerimi se je srečevala v svojem zračnem prostoru, je morala Slovenija čim prej
postati polnopravna članica pomembnejših mednarodnih letalskih organizacij ter
združenj, in sicer: Mednarodne organizacije civilnega letalstva - ICAO, Evropske
konference civilnega letalstva - ECAC, Združenih letalskih organov - JAA in Evropske
organizacije za varnost zračne plovbe - EUROCONTROL. Kot članica Evropske unije pa
je tudi članica Evropske agencije za varnost v letalstvu - EASA, katera ima zelo
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International Civil Aviation Organisation.
Joint Aviation Authorities.
European Civil Aviation Conference.
International Federation of Airline Pilots Associations.
International Air Transport Association.
International Federation of Air Traffic Controllores Association.
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pomembno vlogo na področju varnosti v letalstvu. Članstvo ji nalaga obveznost, da
upošteva trende in priporočila v prometni politiki in svojo zakonodajo usklajuje z
mednarodnimi normami in standardi, ki jih določajo navedene organizacije.
Slika 1:

Države članice ECAC, EUROCONTROL in EU

Vir: JAA, 2008.
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4.2

MEDNARODNA ORGANIZACIJA CIVILNEGA LETALSTVA

Mednarodna organizacija civilnega letalstva (International Civil Aviation Organisation /v
nadaljevanju ICAO/) je bila ustanovljena 4. aprila 1947, potem ko je začela veljati
Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu iz leta 1944 (Čikaška konvencija), ki je
njen konstitutivni dokument (http://www.icao.int/). ICAO je delovala najprej kot
začasna organizacija pod imenom PICAO (Provisional International Civil Aviation
Organisation/Začasna mednarodna organizacija civilnega letalstva). Od leta 1947 dalje,
ko je 26 držav ratificiralo konvencijo, pa deluje pod imenom ICAO. Tako je bila s
konvencijo ustanovljena univerzalna mednarodna vladna organizacija, ki skrbi za razvoj
civilnega letalstva v svetu. Organizacija je forum, preko katerega se obravnavajo,
sprejemajo in izvajajo vsi mednarodni sporazumi v zvezi s civilnim letalstvom. ICAO je
specializirana agencija Organizacije združenih narodov, posebej pooblaščena za
mednarodno civilno letalstvo, ki lahko v veliki meri pripomore k ustvarjanju in
ohranjanju prijateljstva ter razumevanja med državami. Danes šteje 189 držav članic,
glavni sedež ima v Montrealu ter sedem regionalnih pisarn po svetu48. Namen in cilj
ICAO v času njene ustanovitve je bil, da se razvija tehnična varnost civilnega letalstva
in da ustvarja razmere, ki bi zmanjševale možnosti za nenadne vzroke, ki bi lahko
povzročili nesrečo zaradi odpovedi tehnike ali zaradi strokovne usposobljenosti
letalskega in tehničnega osebja. Še danes je njeno temeljno poslanstvo razvijanje
načel in postopkov urejanja mednarodnega zračnega prometa, ki zagotavljajo varno in
nadzorovano rast zračnega prometa po vsem svetu. Članstvo v ICAO zagotavlja vsem
članicam enake možnosti za izvajanje mednarodnega zračnega prometa
(http://www.icao.int/).
ICAO ima tako predvsem administrativno, legislacijsko in sodno funkcijo. Sodeluje z
državami članicami, jim nudi strokovno pomoč, rešuje spore med članicami v zvezi z
letalstvom, ena glavnih nalog ICAO pa je izdajati mednarodne standarde in priporočila,
tehnične anekse k Čikaški konvenciji, ki zagotavljajo enotne standarde ter s tem
varnejše letenje, pripravlja in sprejema druge predpise, kot so konvencije, protokole,
standarde, priporočila in resolucije, s katerimi se ureja mednarodni zračni promet.
Poleg teh pa Čikaška konvencija določa še naslednje naloge ICAO, in sicer: da so
smotri in cilji mednarodne organizacije razvijati načela in postopke v mednarodnem
zračnem prometu in vzpodbujati takšno načrtovanje ter razvoj mednarodnega
zračnega transporta, da bo zagotovljena varna in normalna rast mednarodnega
civilnega letalstva. Organizacija vzpodbuja razvoj zračnih poti, letališč, navigacijskih
sredstev in opreme, pri čemer si prizadeva razvijati vse vidike mednarodne zračne
plovbe. Vse navedeno pa je namenjeno zadovoljevanju potreb narodov sveta za varen,
reden, učinkovit in ekonomičen zračni transport (Šarlah in Kosmač, 1992, str.16).
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Bankok, Kairo, Dakar, Lima, Meksiko, Nairobi in Paris.
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Če je to potrebno, ICAO tako sprejema in občasno spreminja ter dopolnjuje
mednarodne standarde (anekse), priporočila in postopke. Podlaga za sprejem vseh
standardov se nahaja v Čikaški konvenciji, ki obvezuje vsako državo pogodbenico, da
sodeluje v doseganju najvišje možne stopnje enotnosti predpisov, standardov,
postopkov in organizacije, ki se nanašajo na zrakoplove, osebje, zračne poti in
pomožne službe na vseh področjih, na katerih bo tako poenotenje poenostavilo in
izboljšalo zračno plovbo (Čikaška konvencija, 37. člen). ICAO je doslej s svojo
vsestransko aktivnostjo sprejela 18 standardov (aneksov) k Čikaški konvenciji, vse v
smislu izboljšanja varnosti civilnega zračnega prometa. Obveza vsake države
podpisnice konvencije je, da upošteva sprejete mednarodne standarde in postopke.
Vsaka država članica, ki ugotovi, da se ne more v vseh pogledih držati mednarodnih
standardov ali postopkov ali ne uskladi svojih domačih predpisov in prakse z
mednarodnim standardom ali postopkom oziroma meni, da mora sprejeti svoje
predpise in prakso, ki se bo razlikovala od mednarodne, mora o teh odstopanjih
obvestiti ICAO. Prav tako mora vsaka država podpisnica te konvencije ICAO obvestiti o
tem, da ne bo uvajala ustreznih sprememb ali dopolnitev mednarodnih standardov v
svojih predpisih in postopkih. Navesti pa mora, kakšne ukrepe namerava sprejeti. V
takšnem primeru mora svet ICAO takoj obvestiti vse druge države pogodbenice o
razlikah, ki obstajajo med sprejetimi mednarodnimi standardi in ustrezno domačo
prakso zadevne države. V vsakem standardu h konvenciji se nanaša dodatek, v
katerem so navedene države, ki so obvestile ICAO o obstoječih razlikah oziroma da
takšnih razlik ni (Šarlah in Kosmač, 1992, str. 15).
Standard postane veljaven, če večina držav pogodbenic Konvencije ne obvesti ICAO,
da ne sprejemajo standarda. Standardi in priporočila so sprejeta in obvezna vse dotlej,
dokler država pogodbenica ICAO ne sporoči razlike. Postopek sprejema ali dopolnitve
standardov je precej dolg, vendar mora končna rešitev prinesti zadovoljive norme za
krajši ali daljši čas razvoja civilnega letalstva. Poleg tega je lažje menjati standarde kot
samo konvencijo, saj so nekatere odredbe Čikaške konvencije že zastarele. Vloga
standardov je, da prinašajo sodobne, nove in tehnološko sprejemljive rešitve, ki bodo
ustrezale vsem državam pogodbenicam. Za varnost letenja so pomembni predvsem
naslednji standardi in priporočila ICAO (http://www.icao.int/):
• Annex 1 Licenciranje letalskega osebja (Personnel Licensing);
• Annex 6 Letalske operacije (Operation of Aircraft);
• Annex 8 Plovnost zrakoplovov (Airworthiness of Aircraft);
• Annex 13 Preiskava letalskih nesreč in incidentov (Aircraft Accident and Incident
Investigation);
• Annex 14 Letališča (Aerodromes);
• Annex 17 Varovanje mednarodnega civilnega letalstva pred nezakonitim dejanjem in
vplivom (Security: Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful
Interference);
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• Doc. 8335 Priročnik za postopke letalske inšpekcije, izdajanja dovoljenj in nadzora,
(Manual of Procedures for Operators Inspection, Certification and Continious
Surveillance);
• Doc. 9376 Priprava navodil za operativno dejavnost (Preparation of an Operation
Manual);
• Doc. 9379 Sistem licenciranja letalskega osebja (Manual on the Establishment and
Management of State's Personnel Licensing System);
• Doc. 9156 Navodilo za poročanje o nesrečah in incidentih (Accident/Incident
Reporting Manual);
• Doc. 9422 Navodilo preprečevalnih ukrepov (Action Prevention Manual).
ICAO še posebej v zadnjem času vedno bolj posveča pozornost varnosti v letalskem
prometu. Ugotovili so namreč, da sama priporočila in varnostno tehnični predpisi niso
zadosten impulz za zmanjšanje nevarnosti in tveganja. Posebej je to očitno v zvezi z
večkrat omenjeno geografsko povezanostjo števila velikih letalskih nesreč. Zlasti
revnejše države ali pa tudi tiste države, ki dajejo preveliko prednost hitrim zaslužkom,
ne razumejo pomembnosti omenjenih varnostno tehničnih predpisov. Še več
pozornosti pa je namenila varnosti po dogodku 11. septembra 2001, saj se nedvomno
zaveda svoje vloge in želi povrniti zaupanje v civilno letalstvo. ICAO je bil ustanovljen z
namenom, da mednarodno civilno letalstvo pomembno prispeva k ustvarjanju in
ohranjanju prijateljstva in razumevanja med državami. Njegova zloraba, in prav do
tega je v septembrskih dogodkih tudi prišlo, pa lahko postane nevarna za splošno
varnost in mir v svetu ter pomeni resen napad in kršitev mednarodnega prava.
Čikaška konvencija, ki govori tudi o zlorabi civilnega letalstva, določa: »Vsaka država
pogodbenica se strinja, da ne bo uporabljala civilnega letalstva v kakršenkoli namen, ki
ni v skladu s cilji te konvencije« (Čikaška konvencija, 4. člen). Med cilji ICAO pa
Konvencija med drugim navaja tudi zagotavljanje varnega in rednega mednarodnega
zračnega prevoza po vsem svetu (Čikaška konvencija, 44. člen). Nastala je resolucija
ICAO 13/I- resolucija o zlorabi civilnega letalstva49, ki jo je sprejela skupščina ICAO.
Resolucija priporoča državam članicam, da ratificirajo tiste mednarodne dokumente, ki
so nastali v okviru ICAO in so namenjeni preprečevanju in odpravi terorističnih dejanj,
povezanih z uporabo civilnega letalstva. Tako priporoča državam članicam polno
uporabo novega 3. bis50 člena Čikaške konvencije, ki prepoveduje uporabo orožja
zoper civilna letala v letu, in uveljavitev večstranskih konvencij od Tokijske konvencije,
ki obravnava kazniva in druga dejanja na krovu letala, Haaške konvencije, ki
obravnava nezakonito ugrabitev letala, do Montrealske konvencije, ki obravnava
nezakonita dejanja zoper varnost civilnega letalstva, ter Montrealski dodatni protokol,
ki pa obravnava nasilna dejanja na letališčih, in Konvencijo o označevanju razstreliv
49

Triintrideseto zasedanje skupščine ICAO, Montreal, Kanada, 25. 9. - 5. 10. 2001.
Skupščina ICAO je 10. maja 1984 dopolnila konvencijo s Protokolom o spremembi Konvencije
o mednarodnem civilnem letalstvu s tem, da je za 3. členom vstavila nov 3. bis člen.
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zaradi njihovega odkrivanja. Poleg navedenega ICAO priporoča članicam polno
uporabo in uveljavitev ICAO standardov in priporočene prakse ter postopkov ICAO, ki
se nanašajo na letalsko varnost, spremljanje njihovega izvajanja, na svojem ozemlju
pa naj sprejmejo ustrezne dodatne ukrepe, sorazmerne višini grožnje, da bi preprečile
in izkoreninile teroristična dejanja, ki vključujejo civilno letalstvo. V zvezi s
preprečevanjem terorističnih napadov, v katerih so bila udeležena civilna letala kot
sredstva terorističnih napadov, je potrebno povečati vpliv ICAO in ukrepe za
preprečevanje napadov začeti izvajati že na zemlji.
Republika Slovenija je postala polnopravna članica te organizacije 12. junija 1992, saj
so potrebe po rednem in varnem letalskem prometu narekovale Sloveniji čim prejšnjo
včlanitev. Tako se je Slovenija pri iskanju najhitrejše poti do članstva v ICAO obrnila na
državo depozitarko Čikaške konvencije, na Združene države Amerike. Odprta so bila
predvsem naslednja vprašanja: način včlanitve v ICAO, prevzem obveznosti, ki izhajajo
iz dopolnitev Čikaške konvencije, in reakcija depozitarja (Ministrstvo za promet, 2007).
Čikaška konvencija dovoljuje članstvo v ICAO le suverenim državam, pri čemer loči
med državami, ki se lahko pridružijo organizaciji tako, da ratificirajo Čikaško konvencijo
ali k njej pristopijo, in bivšimi sovražnimi državami, za katere velja prav poseben
postopek (http://www.icao.int/).
Slovenija se je včlanila v ICAO z deponiranjem instrumenta o včlanitvi, pred tem pa so
morale Združene države Amerike Slovenijo najprej priznati, kar pa se je zgodilo 7.
aprila 1992. Včlanitev je začel veljati trideseti dan po prejemu sporočila od Vlade
Združenih držav Amerike, ki so o tem obvestile tudi vse države pogodbenice. Čikaška
konvencija določa, da lahko h konvenciji »pristopijo države članice Združenih narodov,
k njim pridružene države in države, ki so ostale nevtralne med sedanjo svetovno
vojno« (Čikaška konvencija, 92. člen). Konvencija seveda ne govori o Organizaciji
združenih narodov, kot jo poznamo danes, ampak o Združenih narodih med drugo
svetovno vojno, ki so se borili proti nacizmu in fašizmu, saj v času nastanka Čikaške
konvencije Organizacija združenih narodov še ni obstajala. Praksa je pokazala, da so
države, ki so nastale po drugi svetovni vojni tako kot Republika Slovenija, postale
članice ICAO na podlagi 92. člena Čikaške konvencije ne glede na to, ali so že bile
članice Organizacije združenih narodov.
Še preden pa je Slovenija postala članica te organizacije, je moralo takratno Ministrstvo
za promet in zveze, Republiška uprava za zračno plovbo, podati pisno izjavo, da se v
Republiki Sloveniji uporabljajo standardi ICAO. Za izdajo takih izjav je imela slovenska
letalska uprava pravno podlago v celotni zakonodaji bivše SFRJ na področju zračnega
prometa, ki jo je Republika Slovenija začela uporabljati kot svojo s prvim dnem
osamosvojitve in za katero je znano, da je bila v vseh bistvenih postavkah usklajena s
standardi, ki jih je občasno sprejemala ICAO. Proces mednarodnega priznavanja
Republike Slovenije na področju letalstva ni bil popoln, dokler le-ta ni postala članica
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ICAO. Slovenija si je s članstvom v ICAO odprla vrata tudi v druge mednarodne
letalske organizacije in pridobila status pomembne države tako na svetovnem kot
evropskem letalskem področju. S članstvom pa ji je bila zagotovljena suverenost
slovenskega neba in razvoj slovenskega civilnega letalstva.

4.3

EVROPSKA KONFERENCA CIVILNEGA LETALSTVA

Med regionalnimi mednarodnimi organizacijami v prvi vrsti predstavljam Evropsko
konferenco civilnega letalstva (European Civil Aviation Conference /v nadaljevanju
ECAC/), ki se ukvarja predvsem z ekonomskimi vprašanji na področju letalstva, kot na
primer z razmerjem med rednim in izrednim letalskim prometom, tarifami in boljšim
izkoriščanjem letalskih zmogljivosti ter v zadnjem času predvsem z varnostjo v
letalstvu. Je medvladna organizacija 44 evropskih držav s sedežem v Parizu.
Obravnava področje civilnega letalstva in je aktivna že od leta 1955, torej še iz časa,
ko je Evropa še iskala poti do združitve na gospodarski in politični ravni. Njen
konstitutivni akt je Konvencija evropske konference za civilno letalstvo
(http://www.ecac-ceac.org/). ECAC je rezultat številnih predlogov evropskih držav51 ob
močni podpori Sveta Evrope. Je v tesni povezavi z ICAO in si tudi pomaga z njenim
sekretariatom, v sodelovanju z njo naj bi olajšali in združili evropski zračni promet.52
Osnovna naloga te regionalne vladne organizacije je olajšati in poenotiti evropski
letalski promet (http://www.ecac-ceac.org/).
Čeprav njegovo ime na prvi pogled ne daje občutka, da gre za mednarodno
organizacijo, lahko ugotovimo, da je močna mednarodna organizacija večine evropskih
držav53 (slika 2) s stalnimi organi, z opredeljenim področjem delovanja in s posebnim
statutom.
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Sestavljajo jo države, ki so bile leta 1954 prisotne na strasbourški konferenci o koordinaciji
zračnega prometa v Evropi, kot ustanovne članice iz leta 1955 so: Avstrija, Belgija, Finska,
Francija, Nemčija, Grčija, Islandija, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška,
Portugalska, Španija, Švedska, Turčija in Združeno kraljestvo. Ciper, Malta in Jugoslavija so se
pridružile kasneje; ECAC, brošura ob 40. obletnici, Pariz, april 1995.
52
Zato ne preseneča pogosto izrečena misel, da je ECAC pravzaprav evropski ICAO.
53
Danes je v ECAC včlanjenih 44 držav, med katerimi so še vse ustanovne članice in tiste, ki so
se pridružile kasneje. Mednje sodi tudi Slovenija. Članice so: Albanija, Armenija, Avstrija,
Azerbaijan, Belgija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska,
Francija, Grčija, Georgia, Hrvaška, Irska, Italija, Islandija, Latvija, Litva, Luksemburg,
Madžarska, Malta, Moldavija, Monako, Nizozemska, Nemčija, Norveška, Poljska, Portugalska,
Republika Srbija in Črna gora, Republika Makedonija, Montenegro, Romunija, San Marino,
Slovaška, Slovenija, Španija, Švica, Švedska, Turčija, Ukrajina in Združeno kraljestvo.
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Slika 2:

Države članice in države kandidatke ECAC

države članice
države kandidatke
Vir: ECAC, 2008.
ECAC tesno sodeluje z institucijami Evropske unije, ICAO in Svetom Evrope.54 Ima pa
tudi t. i. pridružene organe55, od katerih sta najpomembnejša Združeni letalski organi JAA ter Evropska organizacija za varnost zračne plovbe - EUROCONTROL. Združeni
letalski organi - JAA nadzirajo izvajanje skupnih varnostnih standardov in postopkov,
projektni urad Evropskega programa za upravljanje zračnega prometa - EATMP pa
usklajuje in daje usmeritve za harmonizacijo in integracijo programov nadzora
zračnega prometa, ki ga za ECAC vodi druga mednarodna organizacija,
EUROCONTROL. Tesno sodeluje tudi z drugimi vladnimi organizacijami, kot so:
Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj - OECD, Evropska konferenca
ministrov za promet - ECMT ter Evropska agencija za varnost v letalstvu - EASA.
(http://www.ecac-ceac.org/).
Za sprejem držav ima ECAC izdelane posebne kriterije in postopek. Za članstvo lahko
zaprosi evropska država, ki mora biti načeloma tudi članica ICAO. Obstaja še tretji
pogoj, ki določa, da mora država prosilka dobiti soglasje vseh članic ECAC. Država

54

V praksi to pomeni, da ima ECAC sklenjene pogodbe s temi organi.
Pridružena telesa ECAC so katerikoli odbori, ustanovljeni pod pogoji mnogostranskih
instrumentov z namenom vodenja aktivnosti, ki se izvajajo s takimi dogovori. Delovni postopki in
metode njegovega delovanja morajo biti v skladu z določili ustreznega večstranskega
instrumenta; Uradni list RS - MP št. 15/1992.
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prosilka mora zagotoviti, da je pripravljena sodelovati pri doseganju ciljev organizacije
(http://www.ecac-ceac.org/).
Skozi vse pristopne faze je morala tudi Republika Slovenija, da je postala polnopravna
članica te mednarodne letalske organizacije, kar pa se je zgodilo 2. julija 1992
(http://www.mzp.gov.si/). Članstvo v tej organizaciji je pridobila le nekaj tednov po
članstvu v globalni Mednarodni organizaciji civilnega letalstva - ICAO. Slovenija v njej
deluje v okviru svojih kadrovskih in finančnih zmožnosti. Članstvo pa ji nalaga
obveznost upoštevanja in usklajevanja domačih predpisov z letalskimi standardi,
priporočili, usmeritvami in trendi, ki jih narekuje navedena mednarodna letalska
organizacija.
ECAC se že nekaj časa posveča naslednjim kritičnim temam (http://www.ecacceac.org/):
• zastojem in preobremenjenosti zračnega prometa;
• liberalizaciji zračnega transporta;
• varnosti;
• varovanju;
• olajšavam v civilnem letalstvu;
• zaščiti civilnega letalstva in varstvu okolja in
• terorizmu.
Temeljno poslanstvo ECAC je promoviranje nepretrganega razvoja evropskega sistema
zračnega prometa, ki mora biti varen, učinkovit in tekoč. ECAC vodi aktivnosti za
harmonizacijo regulative in prakse v civilnem letalstvu med državami članicami ter
predstavlja evropski sistem civilnega letalstva v svetovnem merilu. ECAC je tako
predstavnica celotnega evropskega civilnega letalstva. Prav tako pa oblikuje tudi celo
vrsto tehničnih pravil, ki jih članice izvajajo v praksi.
Tako kot ICAO se je tudi ECAC po tragičnem dogodku povsem posvetila varnosti in
varovanju v letalstvu ter sprejela potrebne ukrepe. Poseben poudarek po 11.
septembru 2001 pa ta mednarodna organizacija posveča varovanju letališč in
protiterorističnim ukrepom na evropskih letališčih. Tako na tej kot na oni strani oceana
je strah pred terorizmom gonilna sila v iskanju novih možnosti za boj proti njemu.
Razlika je v tem, da Združene države pospešeno sega po ukrepih, ki naj bi pomirili
nastale razmere, medtem ko se Evropa bolj posveča pravnim platem varnosti civilnega
letalstva in s tem zvišuje nivo varnosti na letališčih. Varnostni nivo obsega tako
''safety''56 kot ''security''57, saj znotraj ECAC deluje tudi več različnih komisij, ki se
ukvarjajo z zelo ozko varnostno tematiko.
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Safety: varnost letenja. Kukovec, A. Angleško slovenski letalski slovar. Republiška uprava za
zračno plovbo, Ljubljana, 1994.
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4.4

ZDRUŽENI LETALSKI ORGANI

Združeni letalski organi (Joint Aviation Authority /v nadaljevanju JAA/) predstavljajo
nacionalne uprave za civilno letalstvo 42 evropskih držav, ki so se zavezale, da bodo
sodelovale pri razvijanju in izvajanju skupnih varnostnih standardov in postopkov
(http://www.jaa.nl/). Tako naj bi bili doseženi visoki in konsistentni varnostni
standardi, kar pomeni oblikovanje enotnih pravilnikov, standardov ter tehničnoprometnih predpisov, ki bodo prej ali slej uveljavljeni v celotni Evropi na področju
varnosti civilnega letalstva. V ta namen je bila sprejeta Uredba Sveta 3922/91/EEC58, ki
je določene kompletne predpise imenovane JAR (Joint Aviation Requirements/Skupni
letalski predpisi/v nadaljevanju JAR), ki jih je izdal JAA, spremenila v pravo Evropske
unije (http://www.jaa.nl/).
Uradno je JAA nastala 6. decembra 1989 na podlagi odločitve generalnih direktorjev
držav članic Evropske konference civilnega letalstva kot pridruženo telo ECAC. Nastala
je s prostovoljnim dogovorom, ki se uradno imenuje Ciprski dogovor o razvoju,
sprejemu in izvajanju skupnih letalskih zahtev59. Očitno je imel svoje začetke že prej,
leta 1970. Nekatere civilne letalske uprave so namreč tega leta začele sodelovati z
namenom, da izdelajo »skupne plovnostne zahteve«, ki bi olajšale certificiranje
skupnih evropskih proizvodov ter njihov uvoz in izvoz. Nato je 13 evropskih civilnih
letalskih uprav podpisalo »Dogovor o razvoju in sprejemu skupnih plovnostnih zahtev«,
kar se je zgodilo leta 1979. Dvanajst evropskih civilnih letalskih uprav je leta 198760
prav tako podpisalo Memorandum o bodočih plovnostnih (http://www.jaa.nl/).
Za pridobitev članstva v JAA je morala država dokazati ustrezno organiziranost na
letalskem področju ter zakonodajo s področja letalstva prilagoditi mednarodnim
standardom, ki jih sprejema JAA kot predpise in so obvezujoči za vse članice.
V Republiki Sloveniji je preteklo kar nekaj časa, preden je postala polnopravna članica
JAA. Faza pristopanja Republike Slovenije se je začela že leta 1993, ko je bil podpisan
v Parizu t. i. »Ciprski dogovor« o razvoju, sprejetju in uvajanju skupnih letalskih
predpisov, v katerem so določeni pogoji za pridobitev članstva v JAA. Tako je bila
Republika Slovenija sprejeta za kandidatko za članstvo. Pogoje za pridobitev članstva
pa je izpolnila leta 2001 in od takrat je sodeloval upravni organ na področju civilnega
57

Security: zaščita letalstva pred vmešavanjem tretjih oseb (terorizem, kriminalna dejanja…).
Kukovec, A. Angleško slovenski letalski slovar. Republiška uprava za zračno plovbo, Ljubljana,
1994.
58
3922/91 - Council Regulation of 16 December 1991 on the harmonisation of technical
requirements and administrative procedures in the field of civil aviation (OJ L 373 of 31
December 1991) adapted to scientific and technical progress by Commission Regulations (EC)
n° 1069/99 of 25 May 1999 and n° 2871/2000 of 28 December 2000 (OJ L 333 , 29/12/2000 P.
0047).
59
Cyprus Arrangments, Cyprus, 11. september 1990, (Ciprski dogovor).
60
Tega leta je bilo delo razširjeno na operacije, vzdrževanje, licenciranje in potrjevanje izdelanih
letal vseh razredov.
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letalstva v najpomembnejših telesih JAA, in sicer: strokovnih telesih za predpise,
vzdrževanje zrakoplovov, letalske operacije in licenciranje letalskega osebja
(http://www.mzp.gov.si/).
JAA je od samega začetka pokrivala področje letalskih operacij, področje licenciranja
letalskega osebja ter področja vzdrževanja, certificiranja in standarde za vse vrste
zrakoplovov. JAA je bila v svojem delu zelo uspešna in presegla okvire svojih osnovnih
ciljev. Izdelala je in v državah članicah uvedla skupne letalske standarde. To so skupni
letalski predpisi – JAR (Joint Aviation Requirements), ki določajo postopke za
certificiranje zrakoplovov, delov in naprav, potrjevanje vzdrževalnih, projektivnih in
proizvodnih organizacij kot tudi izvajanje letalskih operacij in licenciranje letalskega
osebja (http://www.jaa.nl/). Pomemben je tudi dosežen nivo usklajenosti predpisov
med evropsko JAA in ameriško FAA (Federal Aviation Administration / Zvezna letalska
uprava/).
Kljub uspešnemu razvoju JAA in rešitvi nekaterih potreb industrije se je izkazalo, da
ima obstoječi sistem omejitve in slabosti in zato ne more rešiti vseh predloženih
zahtev. Sistem namreč dopušča nacionalne razlike v standardih (npr. druge
modifikacije izdelkov). Glavna težava je v pravnem statusu JAA, ki je prostovoljno
združenje civilnih letalskih organov, brez jasne pravne osnove. Vse njene zahteve je
bilo potrebno prenašati v nacionalno zakonodajo, kar je predstavljalo velik problem ne
samo v Sloveniji, temveč tudi v drugih državah članicah, še posebno zato, ker JAA
nima politične moči za uveljavitev že izdelanih varnostnih standardov.
Za preseganje navedenih problemov je bila ustanovljena agencija Evropske unije, in
sicer Evropska agencija za varnost v letalstvu - EASA, ki v bistvu prevzema delo JAA in
ga postavlja na višjo raven. Zakonodajo, standarde, ki jih je do sedaj pripravil JAA,
uveljavlja v članicah Evropske unije na zakonski podlagi (http://www.easa.eu.int/).
JAA se tako ohranja kot svetovalno telo EASA in istočasno kot združenje držav nečlanic
Evropske unije, ki nadaljujejo proces standardizacije tudi zunaj meja Evropske unije in
pomeni tudi pripravo države kandidatke v primeru bodoče širitve Evropske unije na
področju letalstva. Skratka, ohranila se je minimalna struktura JAA, ki zgolj formalno
ureja zadeve s članicami JAA, ki niso članice Evropske unije, vse ostale strokovne
funkcije pa izvaja EASA.

4.5

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST V LETALSTVU

Za razvoj evropskega letalstva je pomembno leto 2002, ko je nastala nova
mednarodna letalska organizacija pod okriljem Evropske unije, imenovane Evropska
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agencija za varnost v letalstvu61 (European Aviation Safety Agency / v nadaljevanju
EASA/) (http://www.easa.eu.int/). Agencija je ključni del strategije Evropske unije za
vzpostavitev in ohranitev visoke enotne stopnje letalske varnosti v Evropi in šteje 27
držav članic. EASA je nekakšna naslednica JAA na področju letalstva v Evropi, vendar
dosežkov JAA v svojem tridesetletnem delovanju ni mogoče zanikati
(http://www.easa.eu.int/).
Evropska unija je izdala uredbo62, s katero je podala zakonski okvir za nov evropski
sistem predpisov na področju urejanja varnosti v letalstvu. To je uredba Evropskega
parlamenta in Sveta 1592/02/EC o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in
ustanovitvi
EASA63
kot
skupnega
evropskega
letalskega
organa
(http://www.easa.eu.int/). Osnovni namen te uredbe je vzpostavitev in zagotavljanje
visoke enotne ravni varnosti v letalstvu v Evropi. Uredba zajema tudi področja, kot so
zagotavljanje zaščite okolja, olajševanje prostega pretoka blaga, oseb in dela,
vzpodbujanje ekonomičnosti v regulativnih in certifikacijskih postopkih ter njihova
standardizacija, preprečevanje podvajanja teh dejavnosti na nacionalnem in
evropskem nivoju, dajanje pomoči članicam Evropske unije za izpolnjevanje njihovih
obveznosti do Čikaške konvencije in promoviranje stališč Evropske unije o letalskih
varnostnih standardih in pravilih po svetu (http://www.easa.eu.int/). Uredba velja za
države članice JAA, ki so članice Evropske unije. Tako je veliko članic JAA64 na ta način
ostalo izven sistema članstva v EASA. Ker se želi v celotnem evropskem zračnem
prostoru vzpostaviti enotna, visoka raven varnosti, išče Evropska unija načine, da se
tudi preostale evropske države vključijo v ta sistem. Tako je v uredbi predvidena tudi
možnost, da se ostale evropske države članice in nečlanice JAA in nečlanice Evropske
unije (Švica, Norveška) vključijo s posebnimi pogodbami. Varnost in učinkovitost
zračnega prevoza v EU in v njenem sosedstvu bi se tako lahko okrepili
(http://www.easa.eu.int/).

4.5.1

Vzroki ustanovitve Evropske agencije za varnost v letalstvu

Evropska letalska industrija si je že dalj časa prizadevala za ustanovitev enotne
evropske letalske uprave, ki bi delovala po vzoru ameriške FAA (Federal Aviation
Administration / Zvezna letalska uprava). Taka evropska letalska uprava naj bi od
držav članic EU prevzela nekatere pristojnosti in urejala določene zadeve na področju
certificiranja, proizvodnje, stalne plovnosti, vzdrževanja, letalskih operacij in
61

Ustanovljena v Bruslju.
27. septembra 2002.
63
Regulation (EC) No 1592/2002 of the European Parliament and of the Council of 15 july 2002
on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety
Agency, Official Journal, L 240, 07/09/2002 P. 0001 - 0021.
64
Kar 16 evropskih držav članic JAA, ki niso članice EU.
62
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licenciranja. Prvi korak je bil storjen z dogovorom 24 evropskih držav za sodelovanje in
za izdelavo ter uvedbo skupnih regulativnih standardov in postopkov v okviru
organizacije Združenih letalskih organov - JAA. Namen tega sodelovanja je bil v
izdelavi visokih in skladnih varnostnih standardov in enakih možnosti pristopa na
evropski trg. JAA je bila v svojem delu zelo uspešna in presegla okvire svojih osnovnih
ciljev. Izdelala je in v državah članicah uvedla skupne letalske standarde. To so skupni
letalski predpisi – JAR (Joint Aviation Requirements), ki določajo postopke za
certificiranje zrakoplovov, delov in naprav, potrjevanje vzdrževalnih, projektivnih in
proizvodnih organizacij kot tudi izvajanje letalskih operacij in licenciranje letalskega
osebja. Kot sem že omenili je Evropska unija z Uredbo Sveta 3922/91/EEC z dne 16.
decembra 1991 sprejela skupne letalske predpise kot predpise Evropske unije.
Kljub uspešnemu razvoju JAA in rešitvi nekaterih potreb industrije se je izkazalo, da
ima obstoječi sistem omejitve in slabosti in zato ne more rešiti vseh predloženih
zahtev. Tako je bila ustanovljena EASA, ki v bistvu prevzema delo Združenih letalskih
organov - JAA in ga postavlja na višjo raven. Zakonodajo, standarde, ki jih je do sedaj
pripravil JAA, uveljavlja v članicah Evropske unije na zakonski podlagi. EASA ima jasno
pravno osnovo in status ter razumljiv in enostaven sistem vodenja in odločanja
(http://www.easa.eu.int/).

4.5.2

Status Evropske agencije za varnost v letalstvu

EASA je ena od 23 agencij Skupnosti. Agencije imajo za razliko od drugih evropskih
ustanov, kot so svet, parlament in komisija, status pravne osebe.65 Agencije se
ustanovijo s predpisom sekundarne zakonodaje z nalogo izvajanja zelo specifičnih
tehničnih, znanstvenih ali upravnih nalog, ki jih določi tak predpis. Agencija je dobila
določene zadolžitve in naloge na področju civilnega letalstva glede vzdrževanja
varnosti in varovanja okolja (http://www.easa.eu.int/).
Sedež agencije je začasno v Bruslju. Njeno delo nadzira upravni odbor (EASA
Management Board), ki ga sestavljajo predstavniki držav članic EU in Evropske
komisije. Poleg navedenega pa je upravni odbor odgovoren za določitev prioritet
agencije in odobritev proračuna. Izvršni direktor, ki vodi agencijo, je odgovoren tudi
Evropskemu parlamentu in Svetu EU. EASA je letalsko varnostna organizacija, ki deluje
znotraj Evropske komisije ter nadzoruje sistem varnosti v državah članicah EU, kasneje
pa bodo v to vključene tudi druge evropske države (http://www.easa.eu.int/).

65

Agencija Skupnosti je subjekti evropskega javnega prava.
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4.5.3

Namen ustanovitve Evropske agencije za varnost v letalstvu

EASA je bila ustanovljena za vzpostavitev in ohranitev visoke enotne stopnje varnosti
letalstva in zaščite okolja v Evropi. Varnost v letalstvu v tem pomenu obsega
plovnostne standarde vseh tipov zrakoplovov kot tudi splošne standarde za
organizacije in osebje, ki je vključeno v projektiranje, proizvodnjo in vzdrževanje
zrakoplovov. Agencija trenutno še ne ureja vodenja zračnega prometa ne varovanja v
civilnem letalstvu, čeprav se obe navedeni področji pogosto povezujeta s pojmom
varnosti v letalstvu (http://www.easa.eu.int/).
Čeprav osnovna uredba uveljavlja skupne zahteve za urejanje varnosti in varovanja
okolja v civilnem letalstvu in pooblašča Evropsko komisijo za sprejemanje natančnih
predpisov, obstaja potreba po ustreznem znanju za pripravo takih predpisov in za
preverjanje njihove uvedbe na nacionalnem nivoju. Iz izkušenj tudi izhaja, da skupni
predpisi ne zagotavljajo enotne uvedbe na področjih, kjer je potrebno dopustiti
možnost tehničnega odločanja izvajalcem certificiranja, in da je v takih primerih
centralizacija certifikacijskih nalog edini način za dosego enotnega nivoja zaščite
(http://www.easa.eu.int/).
Agencija je bila ustanovljena tudi zato, da se postavi ustrezno ločnico med političnim
postopkom (delo Evropske komisije, Sveta in Parlamenta pri pripravi in sprejemanju
predpisov na področju varnosti v letalstvu) na eni strani ter izdelavo in uvedbo
tehničnih ukrepov, potrebnih za zagotavljanje varnosti na drugi strani. Zato ima tudi
izvršni direktor agencije pooblastilo, ki mu nalaga neodvisno odločanje o varnostnih
zadevah, ki sodijo v delovno področje agencije (http://www.easa.eu.int/). Skratka,
pomembno je tudi, da se izključi kakršno koli politično vmešavanje v varnostno
pogojene dejavnosti, ker bi lahko ogrožalo sedanjo visoko stopnjo varnosti v Evropi.

4.5.4

Delovanje Evropske agencije za varnost v letalstvu

Agenciji so bile dodeljene posebne zakonodajne in izvedbene naloge na področju
varnosti v letalstvu. Prvenstvena dejavnost EASA je usmerjena v pomoč pri
vzdrževanju visokega nivoja varnosti in varstva okolja v evropskem civilnem letalstvu.
Evropski komisiji zagotavlja strokovne izkušnje in znanje s tem, da ji pomaga pri
oblikovanju predpisov za letalsko varnost na različnih področjih in zagotavlja strokovno
pomoč pri sklepanju ustreznih mednarodnih sporazumov. Poleg navedenega je bila
EASA pooblaščena za opravljanje nekaterih izvedbenih nalog, povezanih z varnostjo v
letalstvu, kot je certificiranje letalskih proizvodov in organizacij, vključenih v njihovo
projektiranje, izdelavo in vzdrževanje. Te dejavnosti certificiranja pomagajo zagotoviti
skladnost s plovnostnimi in okoljevarstvenimi standardi (http://www.easa.eu.int/).
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4.5.5

Cilji ustanovitve Evropske agencije za varnost v letalstvu

Evropska agencija za varnost v letalstvu je danes pristojna na področju plovnosti
zrakoplovov, licenciranja letalskega osebja, šolanja tehničnega osebja, projektiranja,
proizvodnje, vzdrževanje zrakoplovov, potrjevanja letalskih prevoznikov in okoljske
združljivosti aeronavtičnih proizvodov. Cilj ustanovitve EASA je tudi urejanje zadev s
področja vodenja zračnega prometa in varovanja v civilnem letalstvu
(http://www.easa.eu.int/).
Tako bo sčasoma celoten evropski sistem letalstva zajet v skupnih predpisih, ki se
bodo izvajali na enoten način. S tem bi se evropskim državljanom zagotovila poleg
višje in enotne ravni zaščite v civilnem letalstvu še olajšal prost pretok oseb, storitev in
blaga ter povečala učinkovitost zakonodaje. V tem okviru je EASA, ki bo pripravila in
nadzorovala uporabo teh predpisov, evropski organ s pooblastili, ki naj bi jih do leta
2010 razširili na vse vidike varnosti civilnega letalstva. Za uresničitev zastavljenih ciljev
in prehod na nov sistem civilnega letalstva pa bo potrebno sodelovanje EASA z ostalimi
organizacijami na področju letalstva v Evropi, predvsem pa z JAA ter EUROCONTROL
(http://www.easa.eu.int/).
Glede na to, da se varnost ne konča na meji EU, je eden od ciljev tudi, da se za
ohranitev in okrepitev vseevropske doslednosti pri varnostnih predpisih v civilnem
letalstvu sistem EASA razširi na vse tretje evropske države. Zakonodaja dopušča
pridružitev vseh držav, ki se z EU povežejo s pogodbo, s katero se obvežejo sprejeti in
uporabljati
unijsko
zakonodajo
na
področju
letalskega
transporta
(http://www.easa.eu.int/).
Skratka, širitev pristojnosti EASA, dokončna vzpostavitev »enotnega evropskega
neba«66 in sklenitev sporazumov o zračnih storitvah s tretjimi državami, vse to so cilji
ustanovitve EASA in bi v bližnji prihodnosti bili primerljivi s tistimi v Združenih državah
Amerike. Vzpostavitev »enotnega evropskega neba« in EASA bosta skupaj pripomogla
k pospeševanju povezovanja in poenostavitve evropskega zakonodajnega in
institucionalnega sistema.

4.6

EVROPSKA ORGANIZACIJA ZA VARNOST ZRAČNE PLOVBE

Evropska organizacija za varnost zračne plovbe (European Organization for the Safety
of Air Navigation /v nadaljevanju EUROCONTROL/), je regionalna mednarodna vladna
66

Je projekt Evropske komisije in Evropske organizacije za varnost zračne plovbe
(EUROCONTROL). Po vzpostavitvi evropskega enotnega neba je naslednji korak razširitev nalog
EASA še na druga področja, navedena v uvodni izjavi Uredbe (ES) št. 1592/2002, in sicer na
področje zračne navigacije in področje letaliških operacij.
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organizacija, ki združuje evropske države (http://www.eurocontrol.be/). Ustanovljena
je bila leta 1960 v Belgiji, potem ko je postala veljavna Mednarodna konvencija
EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe, ki je njen konstitutivni
dokument. Organizacijo je ustanovilo šest držav, ki so poudarjale svojo evropsko
naravnanost in skrb za varnost zračne plovbe.67 Države pogodbenice EUROCONTROL-a
so se dogovorile, da bodo okrepile svoje sodelovanje na področju zračne plovbe in da
bodo zlasti poskrbele za skupno organizacijo storitev zračnega prometa v zgornjem
zračnem prostoru. Organizacija ima sedež v Bruslju in danes šteje 38 evropskih držav68
(slika 3) (http://www.eurocontrol.be/).
Slika 3:

Polnopravne članice EUROCONTROL

Vir: EUROCONTROL, 2008.
Vzroki, ki so okrepili težnje po ustanovitvi te evropske organizacije, ki bi združila
napore za učinkovitejši zračni promet, so bili tehnološki in politični. Med prve štejemo
hiter razvoj komercialnih reaktivnih letal, ki so letela z vse večjo hitrostjo, ter pojav
računalnikov v centrih za vodenje zračnega prometa. Poleg tega so se v Evropi
67

Temelje tej organizaciji so postavile Zvezna republika Nemčija, Kraljevina Belgija, Republika
Francija, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, Veliko vojvodstvo Luksemburga in
Kraljevina Nizozemska; Slovenija je postala članica te organizacije 1. oktobra 1995. Center je bil
zgrajen blizu Maastrichta, v kraju Beek na Nizozemskem, še vedno služi nadzoru zračnega
prometa nad Nemčijo, Belgijo, Nizozemsko in Luksemburgom.
68
Danes so članice EUROCONTROL-a naslednje države: Albanija, Armenija, Avstrija, Belgija,
Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Ciper, Češka Republika, Danska, Finska, Francija,
Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Litvija, Luksemburg, Makedonija, Malta, Moldavija,
Monako, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Srbija, Slovaška, Slovenija,
Španija, Švedska, Švica, Turčija, Združeno kraljestvo in Črna gora.
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pojavljale vse večje in vplivnejše mednarodne organizacije in preko tako organiziranih
združb so države vse bolj učinkovito izvajale svoje interese na mednarodnem področju
(http://www.eurocontrol.be/).
EUROCONTROL v imenu držav članic pobira preletne pristojbine, ki jih namenja
predvsem za učinkovito financiranje naprav za zračno plovbo in potrebne storitve.
Državam članicam pomaga pri premagovanju zasičenosti zračnega prometa.69 Poskuša
zagotoviti maksimalno uporabo zračnega prostora in s pomočjo Enote za pretok
zračnega prometa je to nalogo izpeljal. Z njeno pomočjo je EUROCONTROL postal
edina organizacija, ki v Evropi in njeni okolici načrtuje in nadzoruje zračni promet. S
kontrolorji poletov varno vodi letala v evropskem zračnem prostoru.
S projektom evropske harmonizacije in integracije70 služb zračnega prometa poskuša
EUROCONTROL povečati tudi učinkovitost vodenja zračnega prometa. Že nekaj časa je
jasno, da pomenijo meje držav za letalski promet prej oviro kot možnost nemotenega
prometa. Pri tem je potrebno upoštevati, da internacionalizacija zračnega nadzora,
gibanje od prevladujočih nacionalnih komercialnih dejavnosti proti mednarodnim,
zahteva sprejem skupne politike in standardizacije predpisov na podlagi standardov in
priporočene prakse ICAO71. Ker se tudi EUROCONTROL zaveda, da ni mogoče kar čez
noč doseči enotnega evropskega zračnega prostora, v katerem bi le en center vodil
zračni promet, je potrebno to doseči postopno, z oblikovanjem tako imenovanih
regionalnih centrov, ki bi se v končni fazi združili v enotni evropski center za vodenje
zračnega prometa v zgornjem zračnem prostoru. Tak sistem bo v bližnji prihodnosti
oprt
na
satelitsko
vodenje
in
nadzorovanje
zračnega
prometa
(http://www.eurocontrol.be/).

69

Čeprav nas pogled navzgor prepričuje, da je na nebu še veliko prostora, to ni res. Veliko letal
sploh ne vidimo, ker letijo zelo visoko. Napoved EUROCONTROLA, da se bo promet do leta 2020
podvojil (gledano od leta 1997), pa ta problem še zaostruje. Gostota prometa je že tako
kritična, da bo potrebno uvesti novo organizacijo razdelitve zračnega prostora. Cilj je uvesti
sistem ATM (Air Traffic Management/Upravljanje zračnega prometa), ki bo s pomočjo močnih
računalnikov urejal promet nad Evropo. O tem več Bela knjiga, Evropska prometna politika za
2010: čas za odločitev, Komisija Evropskih skupnosti, Bruselj, 12. 9. 2001, str. 24-26 in Krajnc,
M. Letalski promet v Evropi po letu 2000. Krila. št. 8, Ljubljana, 1996, str. 37.
70
Harmonizacija pomeni z ustreznimi spremembami doseči vsaj tolikšno medsebojno
usklajenost predpisov, da razlike, ki se ohranijo, ne onemogočajo izvedbe zastavljenega cilja.
Z integracijo pa razumemo skupno delo, pri katerem se spremenijo prvotne strukture, da bi se
dosegla integrirana enotnost, Šinkovec, J. Evropsko pravo. Uradni list Republike Slovenije,
Ljubljana 1996, str. 15.
71
Prvi člen Mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe,
zato poudarja, da se pogodbenice strinjajo, da bodo okrepile svoje delovanje na področju
zračne plovbe in da bodo poskrbele za skupno organizacijo storitev zračnega prometa v
zgornjem zračnem prostoru.
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Upravljanje zračnega prometa in storitve zračne navigacije so predmet standardov, ki
sta jih določala tako ICAO kot EUROCONTROL. Za vzpostavitev enotnega evropskega
zračnega prostora je pomembno sodelovanje Evropske unije z EUROCONTROL-om, saj
se na podlagi znanja in izkušenj te organizacije razvijajo unijski predpisi. Cilj je
zagotoviti medsebojno dopolnjevanje regulativne moči Evropske unije in izkušenj
EUROCONTROL-a. Standardi in postopki, ki jih pripravlja EUROCONTROL, se
postopoma vključujejo v zakonodajo EU. Skratka, namen sodelovanja je razvoj skupnih
varnostnih predpisov, ki bi se enotno izvajali v vseh državah članicah. Tako že velja
zakonodaja v zvezi z zagotavljanjem storitev, organizacijo zračnega prostora in
interoperabilnostjo opreme.
Prihodnost EUROCONTROL-a je tako zagotovljena. Njegova vloga na področju
civilnega letalstva je potrebna, saj opravlja za vse, ki potujejo z letali, najpomembnejšo
nalogo: od vstopa v letalo pa do njegovega pristanka ga varno vodi skozi vedno bolj
zaseden zračni prostor.
EUROCONTROL sodeluje s pomembnimi partnericami tako s področja letalstva: (ICAO,
ECAC, Komisijo EU, JAA, EASA, Evropsko vesoljsko agencijo, z državami članicami
EUROCONTROL-a, letališči, letalsko industrijo) kot tudi drugimi, kar je razvidno iz
naslednje slike (http://www.eurocontrol.be/).
Slika 4:

Partnerice EUROCONTROL-a

Vir: EUROCONTROL, 2008.
V vseh teh letih delovanja je EUROCONTROL pridobil edinstvene izkušnje na področju
razvoja evropskih rešitev za povečanje varnosti v zračnem prometu in vodenja prometa
na prenasičenem nebu. Z institucionalnim razvojem ter napori na tehnološkem
področju teži EUROCONTROL k hitrejšemu in učinkovitejšemu pretoku zračnega
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prometa. Prihodnost bo vedno prinašala spremembe in EUROCONTROL bo še naprej
služil letalstvu z visokimi standardi kakovosti in strokovnosti.
Republika Slovenija je postala polnopravna članica te mednarodne organizacije 1.
oktobra 1995, ko je ratificirala konvencijo72 iz leta 1960. Da je postala članica te
organizacije, je morala ratificirati mednarodno konvencijo EUROCONTROL-a o
sodelovanju za varnost zračne plovbe z vsemi njenimi spremembami do leta 1995 in
Večstranski sporazum o pristojbinah na zračnih poteh. Sodelovala je tudi pri revidiranju
konvencije EUROCONTROL, ki jo je junija 1997 tudi podpisala, ratificirala pa v letu
200473 (http://www.mzp.gov.si/). V Republiki Sloveniji je na področju vodenja in
kontrole zračnega prometa organizirano javno podjetje Kontrola zračnega prometa
Slovenije d.o.o., ki aktivno sodeluje z zgoraj navedeno organizacijo
(http://www.sloveniacontrol.si/).

4.7

MEDNARODNA ORGANIZACIJA NAVIGACIJSKIH SLUŽB
ZRAČNEGA PROMETA

Mednarodna organizacija civilnih navigacijskih služb zračnega prometa (The Civil Air
Navigation Services Organisation /v nadaljevanju CANSO/), predstavlja interese
ponudnikov navigacijskih storitev. Ustanovljena je bila leta 1998. Organizacija ima prek
30 polnopravnih članic iz vsega sveta, to so podjetja in organizacije kontrole zračnega
prometa. Prav tako pa ima tudi pridružene članice, povezane z letalstvom, kot so:
industrija, svetovalna podjetja in letalske družbe. Njena poglavitna naloga je na
globalni ravni ustvariti možnosti za povečanje varnosti in učinkovitosti ter za
zmanjševanje stroškov na področju navigacijskih služb zračnega prometa in spodbujati
sodelovanje med člani in partnerji v prizadevanjih za dosego teh ciljev. Na področju
navigacijskih služb zračnega prometa si prizadeva za ločitev regulatorne in izvajalske
funkcije (http://www.canso.org/).

72

Zakon o ratifikaciji mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne
plovbe. Uradni list RS-MP, št. 12/1995 (Uradni list RS, št. 46/1995).
73
Zakonom o ratifikaciji protokola za uskladitev mednarodne konvencije EUROCONTROL o
sodelovanju za varnost zračne plovne z dne 13. decembra 1960, podpisan v Bruslju 27. junija
1997. Uradni list RS-MP, št. 10/2004.
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5

INSTITUCIONALNI OKVIR NA PODROČJU CIVILNEGA
LETALSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI

V Republiki Sloveniji sta na področje letalstva pomembnejši dve instituciji, in sicer
upravni organ Ministrstvo za promet in javno podjetje Kontola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o..
V okviru Ministrstva za promet sta organizirana naslednja organa na področju
letalstva (ministrstvo za promet, Čistopis Pravilnika o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za promet, številka: 1000-8/2006/63-0023258,
03.09.2007) :
• Direktorat za civilno letalstvo, organiziran kot notranja organizacijska
enota ministrstva;
• Sektor za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov, organiziran kot
notranja organizacijska enota ministrstva, vendar kot neodvisni organ pri
ministrstvu.
Na področju vodenja zračnega prometa pa je organizirano javno podjetje Kontrola
zračnega prometa Slovenije, d.o.o., ki v slovenskem zračnem prostoru izvaja
navigacijske storitve za potrebe zračnega prometa. Obe navedeni instituciji sta med
seboj povezani ter sodelujeta (slika 5).
Slika 5:

Organiziranost civilnega letalstva v Republiki Sloveniji

SEKTOR
ZA PREISKOVANJE
LETALSKIH NESREČ
IN INCIDENTOV

MINISTRSTVO ZA
PROMET

DIREKTORAT ZA
CIVILNO
LETALSTVO

KONTROLA
ZRAČNEGA
PROMETA
SLOVENIJE, d.o.o.
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Največ pozornosti je v magistrskem delu namenjeno Direktoratu za civilno letalstvo,
ker se pojavlja največ problemov pri njegovem delovanju in zato predstavlja glavni
predmet raziskovanja.

5.1

PREDSTAVITEV MINISTRSTVA ZA PROMET

Ministrstvo za promet opravlja dejavnosti, ki zadevajo pripravo, spremljanje in
izvajanje prometne politike in ustreznih nacionalnih programov, mednarodno
sodelovanje in usklajevanje meddržavnih interesov s področja prometa, tako zračnega,
železniškega, cestnega kot pomorskega. Za izvajanje svojega poslanstva mora
Ministrstvo za promet zagotavljati usklajeno, zanesljivo in stroškovno učinkovito
delovanje celotnega prometnega sistema.

5.1.1

Organiziranost Ministrstva za promet

V ministrstvu so organizirane notranje organizacijske enote za strokovno, učinkovito,
racionalno in usklajeno izvrševanje nalog ter za učinkovit nadzor nad opravljanjem
nalog na posameznih ožjih delovnih področjih iz njegove pristojnosti, ki so glede na
naravo, vrsto in način opravljanja medsebojno povezane. Ministrstvo je tako
organizirano po direktoratih, ki opravljajo naloge iz izvorne pristojnosti ministrstva,
operativne naloge pa izvajajo sektorji in oddelki znotraj sektorjev (slika 6). Kot je
razvidno iz organigrama, je znotraj Ministrstva za promet organiziran tudi Direktorat za
civilno letalstvo, ki opravlja upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na urejanje in
nadzor civilnega letalstva v Republiki Sloveniji. Prav tako pa je znotraj ministrstva
organiziran tudi Sektor za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov kot neodvisni
preiskovalni organ na področju letalstva.
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Slika 6:

Organizacijska shema Ministrstva za promet
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TER STANDARDE IN PREDPISE

DIREKTORAT ZA CIVILNO
LETALSTVO

SEKTOR ZA LETALSKO VARNOST
ODDELEK ZA ZA PLOVNOST, CERTIFICIRANJE IN REGISTER ZRAKOPLOVOV

SLUŽBA ZA NOTRANJO REVIZIJO
ODDELEK ZA LICENCIRANJE OSEBJA IN LETALSKO MEDICINO

DIREKTORAT ZA POMORSTVO
SEKRETARIAT

ODDELEK ZA LETALSKE OPERACIJE IN LICENCIRANJE PREVOZNIKOV

SEKTOR ZA LETALIŠČA, VZLETIŠČA IN OVIRE
SEKTOR ZA NAVIGACIJSKE SLUŽBE ZRAČNEGA PROMETA

PRAVNA SLUŽBA

DIREKTORAT ZA ŽELEZNICE
IN ŽIČNICE

SEKTOR ZA VAROVANJE, OLAJŠAVE, ISKANJE, REŠEVANJE
IN PREVOZ NEVARNEGA BLAGA
SEKTOR ZA LETALSKO INŠPEKCIJO

SLUŽBA ZA FINANČNE
DEJAVNOSTI

DIREKTORAT ZA PROMET
SLUŽBA ZA KADRE,
ORGANIZACIJO IN

SEKTOR ZA PROMETNO POLITIKO
SEKTOR ZA PREVOZE V CESTNEM PROMETU

ODDELEK ZA INFORMATIKO

ODDELEK ZA UPRAVNO
POSLOVANJE

DIREKTORAT ZA
MEDNARODNE
ZADEVE

SEKTOR ZA EVROPSKE ZADEVE IN MEDNARODNE ODNOSE

SEKTOR ZA EVROPSKE IN DRUGE SKLADE

Vir: Ministrstvo za promet, Čistopis Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest v Ministrstvu za promet, številka: 1000-8/2006/63-0023258,
03.09.2007).

5.1.2

Pravna podlaga za urejanje civilnega letalstva v Republiki
Sloveniji

Na podlagi zakona s področja letalstva ministrstvo, pristojno za promet, ureja in
nadzoruje letalstvo v skladu z navedenim zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi ter drugimi predpisi in pravnimi akti, ki veljajo oziroma se uporabljajo v
Republiki Sloveniji na področju letalstva (Zlet, 1. odst. 5. člen – UPB1).
Ministrstvo, pristojno za promet, opravlja upravno-strokovne naloge, vključno z
inšpekcijami, ter druge naloge na letalskem področju, razen nalog, za katere so
pristojni organi Evropske unije (Zlet, 2.odst. 5. člen – UPB1).
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5.1.3

Naloge Ministrstva za promet na področju civilnega letalstva

Naloga in poslanstvo Ministrstva za promet na področju letalstva je v prvi vrsti
zagotavljanje varnosti zračnega prometa, ki se nanaša na celotno ozemlje Republike
Slovenije in njen zračni prostor. Pripravlja dokumente, kot so: resolucija o prometni
politiki Republiki Sloveniji, kamor spada tudi področje letalstva, ter nacionalni program
razvoja civilnega letalstva v Republiki Sloveniji. Ministrstvo za promet je tako nosilec in
glavni izvajalec prometne politike, kamor spada tudi letalsko področje. Skrbi za
medsebojno koordinacijo ostalih izvajalcev ter preko vzvodov, ki ji daje ta prometna
politika,
vpliva
na
transportne
tokove,
njihov
potek
in
razmestitev
(http.//www.mzp.gov.si/).
Nacionalni program razvoja civilnega letalstva v Republiki Sloveniji pa je razvojni in
politični dokument, s katerim se opredeljuje strateški okvir za prihodnji razvoj tako za
letalsko industrijo, razvoj letalskih ter prevozniških kapacitet s čemer se zagotavljajo
možnosti za povečanje varnosti letalskega prometa.

5.2

DIREKTORAT ZA CIVILNO LETALSTVO

Direktorat za civilno letalstvo je organiziran kot notranja organizacijska enota
Ministrstva za promet, ki ureja civilno letalstvo v Republiki Sloveniji. V magistrskem
delu je preučevanju te institucije, glede na ostale organe na področju letalstva, dan
večji poudarek, saj se v njegovem delovanju pojavlja največ problemov, kar bodo
pokazali tudi izsledki raziskave.

5.2.1

Predstavitev Direktorata za civilno letalstvo

Direktorat za civilno letalstvo, organiziran kot notranja organizacijska enota Ministrstva
za promet, pokriva področje civilnega letalstva v Republiki Sloveniji, ki je pravni
naslednik Uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo, katera je od osamosvojitve
pa do leta 2006 delovala kot organ v sestavi Ministrstva za promet. Organ, ki deluje in
skrbi za varnost v letalstvu v Republiki Sloveniji od samih začetkov pa do danes, je bil
večkrat predmet različnih poizkusov reorganiziranja z namenom, da bi se delovanje
organa izboljšalo. Zadnja sprememba glede organiziranosti organa na področju
letalstva je bila v letu 2006, ko je Vlada Republike Slovenije s posebno uredbo74 ukinila
Upravo Republike Slovenije za civilno letalstvo kot organ v sestavi Ministrstva za
promet. Z ukinitvijo so se njene naloge prenesle na Ministrstvo za promet (Uredba, 1.
odstavek 2. člena). Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji

74

Uredba o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev. Uradni list RS, št. 17/2006.
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organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v
pravosodnih organih75 je Direktorat za letalstvo postal Direktorat za civilno letalstvo,
glede na to, da se njegove naloge nanašajo na področje civilnega letalstva, Ministrstvo
za promet pa je prevzel tudi naloge Uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo
(Uredba, 3. člen). Tudi tovrstna sprememba ni prinesla bistvenih sprememb pri
delovanju upravnega organa ter izboljšav na področju letalstva. Skratka, po vseh teh
letih se upravni organ na področju letalstva še vedno sooča s problemi, zato so
potrebne korenite spremembe. Cilj je poiskati primerno rešitev za probleme, ki se že
vrsto let pojavljajo na področju letalstva.

5.2.2

Dejavnosti Direktorata za civilno letalstvo

V delovno področje Direktorata za civilno letalstvo sodi opravljanje upravnih in
strokovnih nalog, ki se nanašajo na naslednja področja, in sicer: na normativno
urejanje področja reševanja zrakoplovov ter preiskovanja letalskih nesreč, resnih
incidentov in incidentov, usmerjanje trajnostnega razvoja civilnega letalstva,
zagotavljanje varovanja civilnega zračnega prometa, varnosti, rednosti in nemotenosti
zračnega prometa in obrambnih interesov, izvajanje in nadzor nad izvajanjem javnih
investicij v letališko infrastrukturo in službe na letališčih, zagotavljanje usklajenega
razvoja dejavnosti v zračnem prometu, infrastrukturo za vodenje zračnega prometa in
navigacijskih služb zračnega prometa, nadzor dejavnosti v zvezi s prevozom v zračnem
prometu, dejavnosti obratovanja letališč, vzletišč in zemeljske oskrbe ter dejavnosti
upravljanja zračnega prometa, spremljanje gospodarskih dejavnosti na področju
zračnega prometa ter predlaganje ukrepov za pospeševanje in urejanje teh dejavnosti
(Ministrstvo za promet, Čistopis Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest v Ministrstvu za promet, št. 1000-8/2006/63-0023258, 03.09.2007).
Direktorat za civilno letalstvo ima prednostne programske naloge na naslednjih
področjih letalstva (http://www.mzp.gov.si/):
• plovnost in registracija zrakoplovov, registracija letališč in vzletišč, letalske
operacije, licenciranje letalskega in drugega strokovnega osebja ter
uveljavljanje in izvajanje letalskih standardov in priporočil;
• večja varnost: posodobitev kontrole zračnega prometa ter izpolnitev varnostnih,
organizacijskih in nadzorstvenih zahtev iz uredb EU o t.i. »enotnem evropskem
nebu« (Single European Sky);
• ureditev premoženjskopravnih razmerij z obratovalci javnih mednarodnih
letališč (Jožeta Pučnika in Edvarda Rusjana) ter javnim podjetjem Kontrolo
zračnega prometa Slovenije d.o.o. in drugimi uporabniki stvarnega premoženja
Republike Slovenije;
75

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih
mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih. Uradni list RS, št. 49/2006.
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•
•

znižanje stroškov, implementacija pravil iz uredb EU o t.i. »enotnem evropskem
nebu« ter tekoče sledenje in uvajanje sodobnih letalskih standardov;
osebam z omejeno mobilnostjo omogočiti prijazno potovanje v zračnem
prometu.

Po osamosvojitvi in mednarodnem priznanju je Republika Slovenija prevzela ali
ratificirala številne mednarodne konvencije, ki se nanašajo na civilno letalstvo, nastale
pa so v okviru ICAO, EUROCONTROL, JAA in ECAC. Direktorat za civilno letalstvo, ki je
neposredno zadolžen za sodelovanje z mednarodnimi organizacijami s področja
civilnega letalstva, skrbno spremlja tudi standarde in priporočeno prakso navedenih
mednarodnih organizacij. Članstvo v mednarodnih letalskih organizacijah omogoča
predvsem varno in redno letenje. Prav tako pa na letalskem področju zelo uspešno
sodeluje z novo nastalo evropsko agencijo - EASA. V okviru sodelovanja v institucijah
EU Direktorat za civilno letalstvo pripravlja stališča do predlogov aktov (uredb in
direktiv), ki se obravnavajo v okviru Sveta EU (svet ministrov). Direktorat za civilno
letalstvo sodeluje tudi pri odborih Evropske komisije (svetovalni, regionalni idr.)
(http://www.mzp.gov.si/).

5.2.3

Organiziranost Direktorata za civilno letalstvo

Znotraj Direktorata za civilno letalstvo je organiziranih šest sektorjev, ki opravljajo
naloge z delovnega področja direktorata, kar prikazuje organigram Direktorata za
civilno letalstvo (slika 7), in sicer (Ministrstvo za promet, Čistopis Pravilnika o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za promet, št. 1000-8/2006/630023258, 3.9.2007):
• Sektor za letalske mednarodnopravne zadeve ter standarde in predpise;
• Sektor za letališča, vzletišča in ovire;
• Sektor za navigacijske službe zračnega prometa;
• Sektor za letalsko inšpekcijo;
• Sektor za varovanje, olajšave, iskanje, reševanje in prevoz nevarnega blaga;
• Sektor za letalsko varnost;
Slednji pa je organiziran po oddelkih, in sicer:
• Oddelek za plovnost, certificiranje in register zrakoplovov;
• Oddelek za licenciranje osebja in letalsko medicino;
• Oddelek za letalske operacije in licenciranje prevoznikov.
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Slika 7:

Organigram Direktorata za civilno letalstvo

DIREKTORAT ZA CIVILNO LETALSTVO
GENERALNI DIREKTOR

SEKTOR ZA LETALSKE
MEDNARODNOPRAVNE ZADEVE
TER STANDARDE IN PREDPISE

SEKTOR ZA LETALSKO VARNOST

Oddelek za plovnost, certificiranje in
register zrakoplovov

SEKTOR ZA LETALIŠČA, VZLETIŠČA IN
OVIRE

SEKTOR ZA NAVIGACIJSKE SLUŽBE
ZRAČNEGA PROMETA

Oddelek za licenciranje osebja in
letalsko medicino

SEKTOR ZA LETALSKO INŠPEKCIJO

Oddelek za letalske operacije in
licenciranje prevoznikov

SEKTOR ZA VAROVANJE, OLAJŠAVE,
ISKANJE,
REŠEVANJE IN PREVOZ NEVARNEGA
BLAGA

Vir: lastna raziskava
V Direktoratu za civilno letalstvo je bilo na dan 1. aprila 2008 45 redno zaposlenih in 4
zaposleni za določen čas (vir: Ministrstvo za promet, 2008). Sistemizacija delovnih
mest Ministrstva za promet76 pa določa 65 delovnih mest v Direktoratu za civilno
letalstvo, kar pomeni, da kar 20 delovnih mest z redno zaposlitvijo ni zasedenih.
V nadaljevanju tega poglavja je prikazana dejanska zasedenost delovnih mest po
sektorjih, ki so organizirani v Direktoratu za civilno letalstvo, primerjalno s sistemizacijo
delovnih mest Ministrstva za promet. Iz navedene primerjave bom pridobila podatek,
na katerem področju je največji kadrovski primanjkljaj.

76

Čistopis sistemizacije, št. 1000-8/2006/63-0023258 z dne 03.09.2007.
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5.2.3.1

Sektor za letalske mednarodnopravne zadeve ter
standarde in predpise

Glavne zadolžitve Sektorja za letalske in mednarodnopravne zadeve ter standarde in
predpise so vezane na pripravo predlogov zakonov, podzakonskih predpisov in drugih
aktov na področju civilnega letalstva. Pri pripravi letalske zakonodaje mora upoštevati
domače razmere (nivo tehnično-tehnološkega razvoja), standarde in priporočila
mednarodnih letalskih organizacij ter zakonodajo Evropske unije s področja letalstva.
Pomembna dejavnost je tudi usklajevanje posameznih predpisov znotraj vladnih
resorjev, saj je letalstvo neposredno povezano s področji, ki jih pokrivata obrambno in
finančno ministrstvo, prostorsko ekološko problematiko pa je potrebno reševati tudi z
ministrstvom, pristojnim za okolje, prostor in energijo.
Poleg navedenega pa se v Sektorju za letalske mednarodnopravne zadeve ter
standarde in predpise opravljajo naslednje upravne in strokovne naloge (Ministrstvo za
promet, Čistopis Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v
Ministrstvu za promet, št. 1000-8/2006/63-0023258, 3.9.2007):
• spremljanje stanja v družbi in skrb za razvoj področja v skladu s sprejeto
politiko države;
• spremljanje razvoja na območju EU ter priprava načrta za doseganje skupne
politike EU;
• priprava predlogov zakonov, podzakonskih predpisov in drugih aktov ter drugih
gradiv za Vlado RS ter zagotavljanje druge strokovne pomoči pri oblikovanju
politik;
• spremljanje predpisov EU, prilagajanje nacionalne zakonodaje, sodelovanje pri
pripravi predlogov predpisov EU in drugih aktov, priprava stališč Republike
Slovenije za organe in delovna telesa EU;
• spremljanje gradiv Državnega zbora RS, Vlade RS, ministrstev in EU;
• pripravo predlogov, pripomb, stališč in mnenj h gradivom v medresorskem in
strokovnem usklajevanju;
• izvrševanje zakonov in drugih predpisov, ki jih spremlja državni zbor, direktiv in
uredb EU, ratificiranih mednarodnih pogodb, državnega proračuna,
podzakonskih predpisov in drugih aktov Vlade RS (izvršilne naloge);
• priprava predlogov dvostranskih in večstranskih mednarodnih sporazumov,
sodelovanje pri pogajanjih teh sporazumov ter sodelovanje v mednarodnih
organizacijah na letalskem področju oziroma o letalskih vprašanjih (ICAO,
ECAC, JAA, EUROCONTROL, NATO77);
• priprava predpisov in posamičnih aktov ter internih aktov za izvajanje izvršilnih
nalog;
• strokovni in upravni nadzor nad izvajalci javnih služb in zagotavljanje
opravljanja javnih služb v skladu s predpisi;
77

North Atlantic Treaty Organisation /Organizacija severnoatlantskega sporazuma/.
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

izdajanje dovoljenj in posebnih dovoljenj za opravljanje rednega zračnega
prevoza v Republiki Sloveniji ali iz nje;
postopki v zvezi z dodeljevanjem koncesij;
izvajanje postopkov s področja javnih naročil;
sodelovanje pri pripravi in izvajanju projektov za sofinanciranje iz evropskih
skladov in ostalih finančnih virov;
sodelovanje s pooblaščeno osebo za zagotavljanje informacij javnega značaja
pri pripravi informacij javnega značaja;
sodelovanje z zainteresiranimi javnostmi;
sodelovanje pri izvajanju nalog na področju civilno kriznega načrtovanja v
Republiki Sloveniji in v zvezi z vključenostjo Republike Slovenije v NATO ter
izvajanje nalog za potrebe obrambnega načrtovanja in načrtov zaščite,
reševanja in pomoči;
sodelovanje v mednarodnih organizacijah, organih in delovnih telesih;
sodelovanje v projektnih skupinah ali drugih oblikah sodelovanja;
sodelovanje v stalnih koordinacijskih skupinah.

Sektor za letalske in mednarodnopravne zadeve ter standarde in predpise je torej v
Republiki Sloveniji tisti segment na področju letalstva, ki ima pristojnost priprave
predlogov zakonov in podzakonskih predpisov s področja letalstva. Vendar se pri tem
pojavljajo problemi, saj je to področje letalstva neurejeno.
V navedenem sektorju je zasedenih sedem delovnih mest od osmih sistemiziranih
(Ministrstvo za promet, Sistemizacija delovnih mest, 1.4.2008).

5.2.3.2

Sektor za letališča, vzletišča in ovire

Sektor za letališča, vzletišča in ovire opravlja na naslednje upravne in strokovne naloge
(Ministrstvo za promet, Čistopis Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest v Ministrstvu za promet, št. 1000-8/2006/63-0023258, 3.9.2007):
• izdajanje obratovalnih dovoljenj;
• izvajanje odobritvenih postopkov za postavitev navigacijskih sredstev in naprav in
implementacijo novih sistemov v delo;
• vodenje postopkov za registracijo in vpis letališč in vzletišč in vodenje registra;
• certificiranje letališč, letališke infrastrukture in naprav;
• registracija obratovalcev druge infrastrukture na letališčih;
• izvajanje upravno strokovnega nadzora v postopkih pri projektiranju letališč in
letališke infrastrukture, objektov in naprav;
• potrditev letališkega priročnika za posamezno letališče;
• določanje pogojev za varno obratovanje letališč;
• priprava soglasij k obratovalnemu času javnih letališč;
• odobritev varnostnega programa za posamezno letališče;
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•
•
•

izvajanje upravno strokovnega nadzora nad uvajanjem sistema zagotavljanja
varnosti na letališčih;
izvajanje upravno strokovnega nadzora pri določanju pogojev za postavitev
prostorskih omejitev v okolici letališč;
strokovno sodelovanje v mednarodnih letalskih organizacijah, organih in delovnih
telesih;
sodelovanje v projektnih skupinah ali drugih oblikah sodelovanja.

V sektorju je zasedenih šest delovnih mest od sedmih sistemiziranih (Ministrstvo za
promet, Sistemizacija delovnih mest, 1.4.2008).

5.2.3.3

Sektor za navigacijske službe zračnega prometa

V Sektorju za navigacijske službe zračnega prometa se opravljajo naslednje upravne in
strokovne naloge (Ministrstvo za promet, Čistopis Pravilnika o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za promet, št. 1000-8/2006/63-0023258,
3.9.2007):
• certificiranje izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa;
• priprava strokovnih in pravnih podlag za upravljanje in nadzor navigacijskih služb v
zračnem prometu (službe zračnega prometa, službe letalskih informacij, službe
letalskih telekomunikacij in službe letalske meteorologije);
• nadzor objektov, naprav in sistemov navigacijskih služb;
• izvajanje upravno strokovnega nadzora nad izvajanjem sistema za zagotavljanje
varnosti;
• izvajanje nadzora nad vzdrževanjem stroškovne baze navigacijskih služb;
• priprava plana dolgoročnega razvoja;
• vodenje evidence o nevarnih dogodkih in izdajanje letnih poročil;
• sodelovanje pri javnih naročilih za vzdrževanje in nabavo radionavigacijskih,
telekomunikacijskih, radarskih ter energetskih sistemov in naprav ter
avtomatiziranih sistemov kontrole zračnega prometa kot tudi drugih naprav in
sistemov pomembnih za delovanje vseh služb zračnega prometa in zrakoplovnih
informacijskih služb;
• strokovno sodelovanje v mednarodnih letalskih organizacijah, organih in delovnih
telesih (EUROCONTROL, ICAO);
• sodelovanje v projektnih skupinah ali drugih oblikah sodelovanja.
V sektorju je sistemiziranih sedem delovnih mest od tega je zasedenih pet delovnih
mest (Ministrstvo za promet, Sistemizacija delovnih mest, 1.4.2008).
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5.2.3.4

Sektor za letalsko inšpekcijo

Pravna podlaga za izvajanje inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem letalskih predpisov,
ki veljajo v Republiki Sloveniji, je Zakon o letalstvu78.
V Republiki Sloveniji je letalska inšpekcija organizirana v okviru Sektorja za letalsko
inšpekcijo v Direktoratu za civilno letalstvo. Tako prihaja do povezovanja med
sektorjem za letalsko inšpekcijo in ostalimi sektorji znotraj direktorata. Kombinirano
delo letalskih inšpektorjev in ostalih segmentov v letalstvu pomeni dvojni nivo nadzora,
kar zmanjšuje tveganja v letalskem prometu.
V Sektorju za letalsko inšpekcijo se opravljajo naslednje inšpekcijske in strokovne
naloge v zvezi z inšpekcijskim nadzorom nad izvajanjem predpisov na področju
letalstva (Ministrstvo za promet, Čistopis Pravilnika o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za promet, št. 1000-8/2006/63-0023258,
3.9.2007):
• izvajanje ukrepov v skladu z zakonom o prekrških in poročanje o prekrškovnih
nalogah s področja inšpekcije;
• spremljanje zakonov in drugih predpisov, ki jih sprejema državni zbor, direktiv in
uredb EU;
• nadzorovanje izvrševanja predpisov in drugih pravnih aktov na letalskem področju,
ki veljajo v Republiki Sloveniji, vključno z mednarodnimi pogodbami in
konvencijami, če se naloge nadzora ne izvajajo v okviru upravno–strokovnega
nadzora;
• vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji;
• vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku;
• sodelovanje v projektnih skupinah ali drugih oblikah sodelovanja;
• sodelovanje v mednarodnih organizacijah, organih in delovnih telesih.
Delo inšpektorjev Sektorja za letalsko inšpekcijo zajema na podlagi Zakona o letalstvu
zlasti:
• nadzor zrakoplovov, prevoznikov in zračnega prometa (Zlet, 175. člen – UPB1);
• nadzor letališč in vzletišč (Zlet, 176. člen – UPB1);
• nadzor letalskega in drugega strokovnega osebja (Zlet, 177. člen – UPB1);
• nadzor navigacijskih služb zračnega prometa (Zlet, 178. člen – UPB1);
• odločanje le-teh o prekrških za kršitev zakonodaje s področja letalstva (Zlet, 3.
odstavek 166. člena – UPB1);
Naloga letalskih inšpektorjev je predvsem odkrivanje neizvajanja zakonodaje v vseh
dejavnikih letalskega prometa. Na drugi strani pa inšpekcijski nadzor pomeni stalno
primerjanje operativnih, tehničnih in administrativnih postopkov z zakonom in
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pravilniki. V primeru odstopanja pa letalski inšpektorji izdajo odločbo, ki določa, kaj je
potrebno spremeniti. Inšpektorji lahko na podlagi svojih pooblastil tudi začasno
prepovejo izvajanje komercialnih ali drugih letalskih dejavnost. Inšpekcija mora stalno
sodelovati tudi z varnostnim organom, t. i. Sektorjem za preiskovanje letalskih nesreč
in incidentov.
V navedenem sektorju je glede na veljavno sistemizacijo sistemiziranih pet delovnih
mest od tega so zasedena le tri (Ministrstvo za promet, Sistemizacija delovnih mest,
1.4.2008).

5.2.3.5

Sektor za varovanje, olajšave, iskanje, reševanje in prevoz
nevarnega blaga

Sektor za varovanje, olajšave, iskanje in reševanje ter prevoz nevarnega blaga opravlja
naslednje upravne in strokovne naloge (Ministrstvo za promet, Čistopis Pravilnika o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za promet, št. 10008/2006/63-0023258, 3.9.2007):
• izdaja dovoljenj za gibanje in zadrževanje na mednarodnih letališčih;
• odobritev varnostnih programov mednarodnih letališč;
• odobritev varnostnih programov letalskih prevoznikov;
• skrb in odgovarjanje za usklajeno izvajanje vseh predpisanih ukrepov varovanja na
javnih letališčih, namenjenih za mednarodni zračni promet;
• usklajevanje iskalnih in reševalnih akcij pogrešanih zrakoplovov;
• načrtovanje dejavnosti ob letalski nesreči;
• delo v zvezi s prevozom nevarnega blaga po zraku v skladu s predpisi,
mednarodnimi standardi ter priporočili v letalstvu;
• izvajanje upravno strokovnega nadzora pri izvajanju varovanja;
• spremljanje in implementacija varnostnih zahtev in tehnologij mednarodnih
organizacij s področja varovanja;
• sodelovanje v postopkih usklajevanja zadev s področja olajšav: prevoz potnikov in
njihove prtljage, prevoz nevarnega blaga;
• strokovno sodelovanje v mednarodnih letalskih organizacijah, organih in delovnih
telesih;
• sodelovanje v projektnih skupinah ali drugih oblikah sodelovanja.
V sektorju je glede na veljavno sistemizacijo sistemiziranih šest delovnih mest od tega
so zasedena tri (Ministrstvo za promet, Sistemizacija delovnih mest, 1.4.2008).

5.2.3.6

Sektor za letalsko varnost

Neposredno z letalstvom in varnostjo v letalstvu je povezan Sektor za letalsko varnost.
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Ta sektor je organiziran v treh oddelkih, in sicer (Ministrstvo za promet, Čistopis
Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za promet,
št. 1000-8/2006/63-0023258, 3.9.2007):
• Oddelek za licenciranje osebja in letalsko medicino;
• Oddelek za plovnost, certificiranje in register zrakoplovov;
• Oddelek za letalske operacije in licenciranje prevoznikov.
V sektorju sta sistemizirani dve delovni mesti, ki sta tudi zasedeni. Skupaj z
navedenimi oddelki pa je v njem sistemiziranih 22 delovnih mest, od tega zasedenih le
15 delovnih mest (Ministrstvo za promet, Sistemizacija delovnih mest, 1.4.2008).

Oddelek za licenciranje osebja in letalsko medicino
Osnovne dejavnosti ter upravne in strokovne naloge Oddelka za licenciranje in letalsko
medicino so (Ministrstvo za promet, Čistopis Pravilnika o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za promet, št. 1000-8/2006/63-0023258,
3.9.2007):
• organizacija in izvedba izpitov za pridobitev pilotskih dovoljenj, dovoljenj članov
letalskih posadk, ki niso piloti, dovoljenj letalskega in drugega strokovnega
osebja, ki niso člani letalskih posadk;
• izdaja in podaljševanje dovoljenj letalskemu osebju;
• preučitev ustreznosti zdravniških spričeval za izdajo ali podaljšanje določenih
dovoljenj;
• validacije tujih dovoljenj, spričeval, potrdil in pooblastil;
• registracija letalskih šol in drugih organizacij za usposabljanje;
• priprava predlogov programov usposabljanja letalskega osebja;
• izvajanje usposabljanja;
• vodenje registra letalskega osebja, letalskih šol in pooblaščenih letalskih
zdravnikov;
• vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji;
• letalska medicina.
V oddelku je sistemiziranih devet delovnih mest, od tega je zasedenih le pet delovnih
mest (Ministrstvo za promet, Sistemizacija delovnih mest, 1.4.2008).

Oddelek za plovnost, certificiranje in register zrakoplovov
Osnovne dejavnosti ter upravne in strokovne naloge Oddelka za plovnost, certificiranje
in register zrakoplovov so (Ministrstvo za promet, Čistopis Pravilnika o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za promet, št. 1000-8/2006/630023258, 3.9.2007):
• registracija zrakoplovov;
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vodenje registra zrakoplovov;
preverjanje plovnosti zrakoplovov;
izvajanje postopka certifikacije novega tipa zrakoplova v registru;
izdajanje dovoljenj in pooblastil za opravljanje servisne/vzdrževalne dejavnosti
zrakoplovov;
izdajanje pooblastil in dovoljenj za proizvodnjo zrakoplovov in njihovih delov;
odobritev sistema vzdrževanja zrakoplovov;
spremljanje učinkovitosti sistemov vzdrževanja oziroma spremljanje sistemov
zanesljivosti;
sodelovanje pri vzdrževanju in proizvodnji zrakoplovov in njihovih delov;
priprava predlogov letalskih standardov in tehničnih navodil za vse vrste
zrakoplovov;
vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji;
strokovno sodelovanje v mednarodnih letalskih organizacijah, organih in
delovnih telesih;
sodelovanje v projektnih skupinah ali drugih oblikah sodelovanja.

V oddelku je sistemiziranih šest delovnih mest, od tega je zasedenih pet delovnih mest
(Ministrstvo za promet, Sistemizacija delovnih mest, 1.4.2008).

Oddelek za letalske operacije in licenciranje prevoznikov
Osnovne dejavnosti ter upravne in strokovne naloge Oddelka za letalske operacije in
licenciranje prevoznikov so (Ministrstvo za promet, Čistopis Pravilnika o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za promet, št. 1000-8/2006/630023258, 3.9.2007):
• pregledovanje letalskih prevoznikov glede izpolnjevanja vseh pogojev za
opravljanje zračnega prevoza in izdajanje spričeval letalskim prevoznikom
(Dovoljenje za opravljanje komercialnih letalskih dejavnosti – AOC /Air Operator
Certificate/);
• pregledovanje podjetij, organizacij in klubov s področja letalske dejavnosti v
postopku pridobivanja posebnih dovoljenj za letalsko dejavnost ter izdaja teh
dovoljenj (panoramsko letenje, letenje za padalsko dejavnost, letenje z vleko
transparenta, snemanje iz zraka);
• potrjevanje operativnih priročnikov in njihovih sprememb;
• izdaja dovoljenj za lete
• pregledovanje naprav za simuliranje letenja in izdajanje dovoljenj za njihovo
uporabo v procesu šolanja pilotov;
• priprava in izdaja operativnih zahtev;
• vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji;
• strokovno sodelovanje v mednarodnih letalskih organizacijah, organih in
delovnih telesih;
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•

sodelovanje v projektnih skupinah ali drugih oblikah sodelovanja.

V oddelku je sistemiziranih sedem delovnih mest, od tega so zasedena štiri (Ministrstvo
za promet, Sistemizacija delovnih mest, 1.4.2008).

5.2.4

Financiranje Direktorata za civilno letalstvo

Direktorat za civilno letalstvo je notranja organizacijska enota Ministrstva za promet, ki
je neposredni proračunski uporabnik. Sredstva iz proračuna uporablja za financiranje
svojih funkcij in za izvajanje svojih nalog.

5.2.5

Analiza stanja Direktorata za civilno letalstvo

V analizi so bili zajeti vsi sektorji in oddelki Direktorata za civilno letalstvo. Analizirala
sem vsako področje posebej, da bi iz tega dobila celotno sliko organiziranja upravnega
organa na področju civilnega letalstva. Pri tem sem se osredotočila na to, kje vse se
pojavljajo problemi. Tako sem dobila celotno sliko kadrovske zasedenosti ter delovanja
Direktorata za civilno letalstvo. Na podlagi analize kadrovske zasedenosti ter analize
področij delovanja Direktorata za civilno letalstvo sem prišla do rezultatov raziskovanja,
ki odkrivajo probleme, s katerimi se sooča upravni organ na področju civilnega
letalstva.

5.2.5.1

Analiza kadrovske zasedenosti Direktorata za civilno
letalstvo

Z analiziranjem podatkov o določeni in dejanski kadrovski zasedenosti na podlagi
podatkov, pridobljenih iz sistemizacije delovnih mest v Ministrstvu za promet, je v
Direktoratu za civilno letalstvo le 70-odstotna zasedenost delovnih mest. Največja
nezasedenost delovnih mest je v Sektorju za letalsko varnost. Omenjeni sektor ima
pomembno vlogo v letalstvu in varnosti v letalstvu, saj se prav v njem izvajajo osnovne
dejavnosti v letalstvu, od pregledov zrakoplovov, registracije zrakoplovov in letalskih
šol do izdaje različnih dovoljenj tako letalskemu osebju kot letalskim prevoznikom.
Nadalje se kadrovski problemi kažejo tudi v ostalih sektorjih, najbolj v Sektorju za
varovanje, olajšave, iskanje, reševanje in prevoz nevarnega blaga ter v Sektorju za
navigacijske službe zračnega prometa. Za učinkovito in kvalitetno izvajanje nadzora je
premalo tudi letalskih inšpektorjev, le trije od petih predvidenih. Inšpekcijski nadzor v
letalstvu je pomemben element izvajanja ukrepov za doseganje višjega nivoja varnosti,
vendar tudi to področje ni kadrovsko popolno. Kadrovsko sta nepopolna tudi Sektor za
letališča, vzletišča in ovire ter Sektor za letalske mednarodnopravne zadeve ter
standarde in predpise. Gre za delovna mesta, kjer je zahtevana najmanj visoka
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strokovna izobrazba, za letalske nadzornike pa tudi strokovni izpit s področja letalstva,
na nekaterih delovnih mestih pa celo pilotsko dovoljenje. Ker gre za specifično
področje, je ustrezen kader težko dobiti.
Analiza kadrovske zasedenosti Direktorata za civilno letalstvo je pokazala, da obstajajo
kadrovski problemi v večini notranjih organizacijskih enot Direktorata za civilno
letalstvo.

5.2.5.2

Analiza delovanja Direktorata za civilno letalstvo

Že od samih začetkov organiziranja upravnega organa na področju civilnega letalstva
pa do danes se ta organ sooča s problemi, ki posegajo na posamezna področja v
letalstvu, eden od teh je tudi varnost letalstva. Organ, ki se ukvarja s civilnim
letalstvom, je organizacijsko vedno podrejen ali pa organiziran v okviru Ministrstva za
promet. Sedaj je upravni organ na področju civilnega letalstva, Direktorat za civilno
letalstvo, organiziran kot notranja organizacijska enota Ministrstva za promet. Tudi
zadnja reorganizacija ni izboljšala delovanja organa in ni prinesla bistvenih sprememb
v njegovo poslovanje. Direktorat je čisti proračunski uporabnik (tako kot je bil prejšnji
organ na tem področju) pod nadzorom države. Z reorganizacijo in ustanovitvijo
direktorata in ukinitvijo organa v sestavi ministrstva na področju civilnega letalstva je v
Republiki Sloveniji tako en organ v sestavi ministrstva manj, kar je eden od ciljev
reforme javne uprave, to je zmanjševanje števila organov in organizacij v sestavi
ministrstev.
Analiza posameznih področij delovanja Direktorata za civilno letalstvo je pokazala na
probleme, ki se pojavljajo pri delovanju upravnega organa. Lahko rečem, da se zaradi
kadrovskih problemov pojavljajo problemi na drugih področjih delovanja Direktorata za
civilno letalstvo, in sicer je najbolj očitno in problematično področje urejanja civilnega
letalstva s podzakonskimi akti, saj je ena izmed nalog Direktorata za civilno letalstvo
tudi priprava letalske zakonodaje.
Od začetka veljavnosti Zakona o letalstvu79 v letu 2001 pa do leta 2006, ko je bil Zakon
o letalstvu dopolnjen in spremenjen80, ni prišlo do napredka glede sprejema
podzakonskih aktov. Pri analiziranju letalske zakonodaje je bilo ugotovljeno, da Zakon
o letalstvu81 daje podlago za sprejem 84 podzakonskih predpisov, od tega jih je bilo od
leta 2001 pa do danes sprejetih približno 50, kar pomeni, da manjka kar 40 odstotkov
podzakonskih aktov. Že zakon na področju letalstva iz leta 2001 je določal rok za
79

Zakon o letalstvu. Uradni list RS, št. 18/2001, 110/2002-ZGO-1, 114/2002, 31/2005, 39/2005,
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu – Zlet-A. Uradni list RS, št. 79/2006.
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Zakon o letalstvu. Uradni list RS, št. 113/2006 – UPB1.
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izdajo predpisov 12 ali 24 mesecev po uveljavitvi zakona (Zlet, 198. in 199. člen).
Glede na to, da še sedaj manjka kar 40 odstotkov podzakonskih aktov, lahko rečem,
da že takrat v večini primerov niso bili spoštovani zakonski roki za izdajo podzakonskih
predpisov. Kljub spremembam in dopolnitvam Zakona o letalstvu, ki je določil nov rok
za izdajo določenih predpisov vlade82 in ministrov83 ter smiselno uporabo določenih
posameznih predpisov84, še vedno manjkajo podzakonski akti, ki bi morali biti sprejeti
že na podlagi Zakona o letalstvu iz leta 2001.
Zakon o letalstvu sicer določa, da se v prehodnem obdobju, dokler ne bo sprejetih
novih podzakonskih predpisov, smiselno uporabljajo obstoječi predpisi še iz časov
prejšnje države, če niso z njimi v neskladju (Zlet, 201. člen – UPB1). Le-ti pa zajemajo
jugoslovanske rešitve, ki so bile prilagojene takratnemu družbenoekonomskemu redu,
institutu državne lastnine, takratni razvitosti ekonomskih odnosov s tujino in
takratnemu tržnemu sistemu in zunanji naravnanosti nasploh.
Skratka, ti predpisi so zastareli in niso prilagojeni sedanjim razmeram v letalstvu.
Poleg tega je pravo in nenazadnje tudi letalstvo živ organizem, ki ga je treba venomer
prilagajati nastalim domačim družbenim spremembam in v zadnjem času tudi
spremembam v evropskem prostoru.
Pri tem pa se porajajo številna vprašanja, in sicer: zakaj prihaja do takih zaostankov
pri sprejemanju podzakonskih aktov s področja letalstva, kje so ovire za njihov
sprejem, kje so vzroki za takšno stanje (stroka, vodstvo, politika), kaj je potrebno
storiti za izboljšanje stanja?
V Republiki Sloveniji je Direktorat za civilno letalstvo, Sektor za letalske
mednarodnopravne zadeve ter standarde in predpise kot notranja organizacijska enota
Ministrstva za promet tisti organ, ki je na področju letalstva zadolžen za pripravo
predlogov zakonov, podzakonskih predpisov in drugih aktov.85 Nadalje je zadolžen za
spremljanje predpisov Evropske unije, prilagajanje nacionalne zakonodaje ter
spremljanje in sodelovanje pri sprejemanju in uvajanju mednarodnih letalskih
standardov in tehničnih predpisov mednarodnih letalskih organizacij, in sicer: ICAO,
EUROCONTROL-a, JAA, ter aktivno sodelovanje v delovnih telesih teh organizacij. To
določa Zakon o letalstvu, ki pravi: Minister, pristojen za promet, tekoče spremlja
spremembe standardov in priporočil, skupnih letalskih predpisov ter priporočil iz
prejšnjega odstavka in skrbi za pravočasne spremembe podzakonskih predpisov. Če
pri tem ugotovi neusklajenost z zakonom, o tem obvesti vlado (Zlet, 197. člen –
UPB1).
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Iz navedenega lahko povzamemo, da obstaja v Republiki Sloveniji določen organ, ki je
zadolžen za pripravo podzakonskih predpisov na področju letalstva, vendar je
raziskava pokazala, da ne izpolnjuje svojih nalog. Eden od poglavitnih razlogov za to
je zelo šibka kadrovska zasedba na tem področju glede na obseg dela in nalog. Poleg
tega pa mora pri pripravi letalske zakonodaje sodelovati tudi kader iz drugih sektorjev
znotraj direktorata, saj gre za specifična področja, katera pozna le stroka. Ker pa se
pojavljajo kadrovski problemi v vseh sektorjih znotraj direktorata, se to odraža tudi v
počasnosti priprave podzakonskih aktov, saj se večinoma opravijo le tekoče in nujne
zadeve.
Preostale podzakonske akte, ki jih določa Zakon o letalstvu, bo potrebno še pripraviti in
sprejeti ter pri tem prav tako upoštevati tako predpise EU kot predpise mednarodnih
letalskih organizacij in združenj, katerih članica je Republika Slovenija, kar pa določa
tudi Zakon o letalstvu. Ta pravi: V skladu s pooblastili v tem zakonu izda vlada ali
pristojni minister podzakonske predpise, ki določajo 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 (Zlet, 197. člen – UPB1). Prav
tako pravi: Pri izdaji predpisov in drugih aktov iz tega zakona se upoštevajo ustrezne
priloge k Čikaški konvenciji in drugi dokumenti mednarodnih letalskih organizacij,
predpisi skupnosti ter ustrezni skupni letalski predpisi (Zlet, 200. člen – UPB1).
Članstvo v mednarodnih letalskih organizacijah in združenjih je torej temelj za
vključevanje Republike Slovenije v mednarodni letalski promet, hkrati pa ji članstvo
nalaga tudi obveznost upoštevanja ter usklajevanja domačih predpisov z letalskimi
standardi, priporočili, usmeritvami in trendi, ki jih narekujejo te mednarodne
organizacije in združenja.
Z analizo delovanja Direktorata za civilno letalstvo sem ugotovila pomanjkljivo letalsko
zakonodajo in vzroke, zakaj prihaja do nastalih problemov.

5.3

SEKTOR ZA PREISKOVANJE LETALSKIH NESREČ IN
INCIDENTOV

Varnostni organi, med katere sodi tudi neodvisni organ za preiskovanje in
preprečevanje letalskih nesreč in incidentov, so pomemben del celotnega sistema.
Njihova osnovna naloga je preučevati vzroke nesreč in incidentov ter ugotovitve
vstaviti v sistem preprečevanja nadaljnjih nesreč. Bistvo preiskave letalske nesreče ali
incidenta je iskanje vzroka in ne krivca (Lučovnik, 1998, str. 35).
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5.3.1

Predstavitev Sektorja za preiskovanje letalskih nesreč in
incidentov

Na podlagi Zakona o letalstvu86 in glede na določila direktive Sveta EU 94/56/EC o
določitvi načel za vodenje preiskav nesreč in incidentov v civilnem letalstvu87 je bil leta
2003 v Republiki Sloveniji oblikovan poseben neodvisen organ za preiskovanje in
preprečevanje letalskih nesreč in incidentov, imenovan Urad za preiskovanje letalskih
nesreč in incidentov. Leta 2006 se je preimenoval v Sektor za preiskovanje letalskih
nesreč in incidentov. Posebna skrb navedenega organa je poleg običajne dejavnosti
preiskav posameznih dogodkov tako nesreč, resnih incidentov in incidentov predvsem
preprečevanje letalskih nesreč ter splošno znižanje tveganja v letalskem prometu v
prihodnosti, kar naj bi izboljšalo varnost zračnega prometa.
Osnovni namen preiskave letalske nesreče je ugotoviti vsa dejstva, razmere in
okoliščine, ki so pripeljale do nesreče. Preiskava pa mora potekati tako, da pokaže
možne vzroke, čemur sledijo določene akcije, katerih namen je preprečiti ponovitev
nesreče in dejavnikov, ki so jo povzročili. Enako pozornost je potrebno nameniti tudi
temu, koliko ljudi je nesrečo preživelo ter kako je nesrečo prestalo letalo.

5.3.2

Dejavnosti Sektorja za preiskovanje letalskih nesreč in
incidentov

Preiskovalni organ preiskuje okoliščine in dogodke, v katerih je prišlo do ogrožanja
varnosti zračnega prometa, ugotavlja dejstva in vzroke, jih analizira in predlaga ukrepe
z objavo varnostnih priporočil s ciljem, da se preprečijo nove nevarnosti in tveganja.
V okviru Sektorja za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov se opravljajo naslednje
naloge (Ministrstvo za promet, Čistopis Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest v Ministrstvu za promet, št. 1000-8/2006/63-0023258, 3.9.2007):
• strokovno svetovanje pri vzpostavljanju in vodenju sistema za zagotavljanje
varnosti v zračnem prometu;
• priprava, organiziranje in usklajevanje načrtov, programov in delovnih navodil v
zvezi s preiskovanjem letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov;
• organiziranje, aktiviranje in koordinacija logistične podpore za preiskovanje
letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov;
• proučevanje metod za preprečevanje letalskih nesreč, resnih incidentov in
incidentov in ocenjevanje tveganj v letalstvu;
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137. člen Zakona o letalstvu – UPB1.
Council Directive of 21 November 1994 establishing the fundamental principles governing the
investigation of civil aviation accidents and incidents. Official Journal, L 319 of December 1994.
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priprava analiz in predlogov za izboljšanje varnosti zračnega prometa ter
zagotavljanje druge strokovne pomoči pri oblikovanju politik;
predlaganje potrebnih ukrepov za izboljšanje varnosti zračnega prometa ministru in
Vladi RS;
zagotavljanje prisotnosti preiskovalcev na letalskih prireditvah, ki so povezane z
varnostjo zračnega prometa;
zagotavljanje stalne pripravljenosti vsaj enega samostojnega preiskovalca letalskih
nesreč in incidentov;
vzpostavitev, vodenje, vzdrževanje in povezovanje zbirk podatkov in evidenc;
priprava uvodnih poročil, vmesnih poročil, končnih poročil in povzetkov poročil o
letalskih nesrečah in resnih incidentih;
objavljanje končnih poročil letalskih nesreč in resnih incidentov z varnostnimi
priporočili in predlogi ukrepov ter posredovanje varnostnih priporočil pristojnim
državnim organom s področja letalstva;
vodenje statistike o letalskih nesrečah, incidentih in resnih incidentih ter
spremljanje mednarodnih varnostnih statistik;
letno objavljanje statistike o letalskih nesrečah, incidentih in resnih incidentih;
objavljanje informacij o vzrokih letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov ter
varnostnih poročil na spletni strani;
spremljanje obveznega poročanja pravnih in fizičnih oseb o resnih incidentih in
incidentih ter posredovanje predlogov inšpekcijskih ukrepov;
sodelovanje v projektnih skupinah ali drugih oblikah sodelovanja.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

5.3.3

Organiziranost Sektorja za preiskovanje letalskih nesreč in
incidentov

Organiziran je kot samostojna organizacijska enota pri Ministrstvu za promet in je pri
svojem delu neodvisen in samostojen, kar pa je tudi zahteva Evropske unije. Ta
organizacijska enota je funkcijsko neodvisna od ostalih letalskih organov88, ki
zagotavljajo izvajanja strokovnih in upravnih nalog, ki se nanašajo na plovnost, letalske
operacije, certificiranje, vzdrževanje, licenciranje, kontrolo in vodenje zračnega
prometa ter na letališke operacije. Neodvisen pa mora biti tudi od ostalih organov in
subjektov, katerih interesi bi lahko bili v nasprotju z nalogami in pooblastili
preiskovalnega organa (Zlet, 5. odstavek 135. člena – UPB1). Tudi vsak pritisk od
zunaj, bodisi od politike ali od medijev, lahko ovira potek preiskave, včasih pa lahko
celo zamegli prave vzroke za nesrečo.
Sektor za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov je glede na sistemizacijo delovnih
mest v Ministrstvu za promet kadrovsko popoln. V njem sta zaposleni dve osebi, in
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V mislih imam Direktorat za civilno letalstvo ter Kontrolo zračnega prometa Slovenije, d. o. o.

66

sicer vodja sektorja in preiskovalec letalskih nesreč in incidentov (Ministrstvo za
promet, Sistemizacija delovnih mest, 1. 4. 2008).

5.3.4

Pravna podlaga za delovanje Sektorja za preiskovanje
letalskih nesreč in incidentov

Za delovanje Sektorja za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov obstaja poleg
zakonske podlage89 tudi pravnoformalna podlaga v Uredbi o preiskovanju letalskih
nesreč, resnih incidentov in incidentov90 , ki je bila sprejeta leta 2003 in je bistvenega
pomena za preiskavo letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov v Republiki
Sloveniji. Uredba določa in ureja preiskovanje letalskih nesreč, resnih incidentov in
incidentov, delo preiskovalnega organa ter komisije, obveščanje pristojnih organov o
navedenih dogodkih ter obveznosti letalskega osebja in drugega strokovnega osebja,
zagotavljanje sredstev in logistične podpore preiskovalnemu organu ter sankcije za
kršitve te uredbe.

5.3.5

Financiranje Sektorja za preiskovanje letalskih nesreč in
incidentov

Zakon o letalstvu določa, da dobi preiskovalni organ sredstva, ki jih potrebuje za
izvajanje svojih nalog, neodvisno od drugih letalskih organov91 in mu mora biti
zagotovljena možnost, da pridobi dovolj finančnih sredstev za izvedbo zahtevanih
nalog (Zlet, 7. odstavek 137. člena – UPB1). Prav tako pa tudi Uredba o preiskovanju
letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov določa, da morajo biti preiskovalnemu
organu in preiskovalcem zagotovljena sredstva iz proračuna za potrebno opremo za
preiskovanje letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov, ki jo določa Priloga št. 13
h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu92 ter Priročnik o preiskovanju letalskih
nesreč in incidentov93 (Uredba, 8. odstavek 5. člena).
Sektor za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov ima svojo integralno finančno
postavko v Ministrstvu za promet.
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Peti odstavek 137. člena Zakona o letalstvu – UPB1.
Uredba o preiskovanju letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov. Uradni list RS, št.
72/2003 in 110/2005.
91
Direktorata za civilno letalstvo ter Kontrolo zračnega prometa Slovenije d.o.o..
92
Uradni list FLRJ – MP, št. 3/1954, 5/1954, 9/1961, 5/1966, Uradni list SFRJ – MP, št. 11/1963,
49/1971, 62/1973, 15/1978 in 2/1980 ter Uradni list RS, št. 24/1992 in Uradni list RS – MP, št.
3/2000.
93
ICAO Doc 6920 – AN/855/4 in ICAO Doc 9756 – AN/965.
90
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5.4

JAVNO PODJETJE KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA
SLOVENIJE, D.O.O.

Del letalstva, ki se nanaša na področje vodenja in kontrole zračnega prometa,
izdajanje letalskih informacij ter postavljanje, nadgrajevanje in vzdrževanje vseh
sistemov za vodenje in kontrolo zračnega prometa v Republiki Sloveniji, zagotavlja
Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., kot javno podjetje /KZPS, d.o.o./.
Navedeno podjetje sodeluje z vsemi do sedaj obravnavanimi organi na področju
letalstva, predvsem pa z Ministrstvom za promet, ki prek Direktorata za civilno
letalstvo, in sicer Sektorja za upravljanje in nadzor navigacijskih služb zračnega
prometa, opravlja nadzorno funkcijo nad izvajanjem storitev podjetja.

5.4.1

Predstavitev javnega podjetja Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.

Oktobra 2003 je bil sprejet Zakon o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega
prometa94. Na njegovi podlagi je za opravljanje storitev navigacijskih služb zračnega
prometa Vlada Republike Slovenije leta 2003 ustanovila javno podjetje Kontrola
zračnega prometa Slovenije, d.o.o.95 Ustanovni kapital96 je zagotovila Republika
Slovenija.
Navedeno podjetje je začelo poslovati leta 200497, predhodno pa je bila organizirana
dejavnost navigacijskih služb zračnega prometa v okviru Uprave Republike Slovenije za
civilno letalstvo kot organa v sestavi Ministrstva za promet98. Takrat sta se obe funkciji,
tako nadzorna kot operativna funkcija dejavnosti, ki jih izvajajo navigacijske službe
zračnega prometa, izvajali v okviru Uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo, kar
pa je bilo iz sistemsko organizacijskega ter letalskovarnostnega vidika nesprejemljivo in
so na to opozarjale tudi mednarodne organizacije civilnega letalstva, katerih članica je
tudi Republika Slovenija (ICAO, ECAC, EUROCONTROL). Pri izločevanju operativne
funkcije izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa iz upravnega organa je bilo
tako treba upoštevati tudi Konvencijo o mednarodnem civilnem letalstvu99, ki pravi, da
je zagotavljanje navigacijskih služb zračnega prometa obveznost države. Država tako
ne more prenesti svoje odgovornosti za zagotavljanje teh služb na osebo zasebnega
94

Zakon o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa, Uradni list RS, št. 101/2003.
Sprejet je bil sklep Vlade RS, št. 345-30/2003-1 z dne 04.12.2004, da se sprejme akt o
ustanovitvi javnega podjetja KZPS, d. o. o.
96
Znaša 240.000.000 tolarjev.
97
Dne 1. 5. 2004. Od tega dne kot obvezna republiška gospodarska javna služba, uspešno
zagotavlja izvajanje z zakonom določenih služb.
98
Do 30. 4. 2004.
99
28. člen Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu – Čikaška konvencija, Uradni list FLRJMP, št. 3/1954, Uradni list RS, št. 24/1992 in Uradni list RS – MP, št. 3/2000).
95
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gospodarskega prava, lahko pa prenese izvajanje teh služb na osebo, ki je v večinski
ali popolni lasti države. Reorganizacija navigacijskih služb iz oblike tako imenovanega
državnega organa v obliko javne družbe, ki je v 100-odstotni lasti države, je sledila
konceptu, ki se je uveljavil v večini evropskih držav. Reorganizacija Uprave Republike
Slovenije za civilno letalstvo in ločitev nadzorne in operativne funkcije izvajanja
navigacijskih služb zračnega prometa je bila ena od primarnih nalog države, s katero je
morala to področje civilnega letalstva urediti v skladu s temeljnimi načeli
mednarodnopravne ureditve in prakse v večini držav Evrope in sveta.
Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. je danes certificiran100 izvajalec na
področju kontrole zračnega prometa, ki v skladu s slovensko zakonodajo ter v skladu z
mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, vsem uporabnikom
zračnega prostora zagotavlja varne, učinkovite in cenovno ugodne storitve v zračnem
prometu.
Javno podjetje se prek državnih institucij vključuje tudi v mednarodne organizacije na
področju letalstva, katerih članica je Republika Slovenija, in sicer: ICAO, ECAC, JAA ter
EUROCONTROL. Je polnopravni član Mednarodne organizacije civilnih navigacijskih
služb zračnega prometa - CANSO101.

5.4.2

Dejavnosti javnega podjetja Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.

Osnovna dejavnost javnega podjetja Kontrola Zračnega prometa Slovenije, d.o.o, se
nanaša na kontrolo zračnega prometa, ki zajema naslednje naloge, in sicer (Akt o
ustanovitvi javnega podjetja KZPS, d.o.o., 2003):
• zagotavljanje varnega zračnega prometa, kamor sodijo vodenje, upravljanje in
nadzorovanje zračnega prometa;
• zbiranje, urejanje in izdajanje vseh vrst informacij in publikacij, ki se nanašajo na
celotno ozemlje Republike Slovenije in njen zračni prostor;
• zagotavljanje preletov, priletov in odletov letal v zračnem prostoru Republike
Slovenije preko Območnega centra za vodenje zračnega prometa v Ljubljani ter
letaliških kontrol zračnega prometa na Brniku, v Portorožu ter Mariboru;
• postavljanje, nadgrajevanje in vzdrževanje vseh sistemov za vodenje in kontrolo
zračnega prometa.
100

V letu 2006 je navedeno podjetje od Ministrstva za promet prejelo certifikat o usposobljenosti
za izvajanje naslednjih navigacijskih služb zračnega prometa: zračnega prometa, letalskih
telekomunikacij in letalskih informacij. Z njim se potrjuje skladnost delovanja KZPS d. o .o. z
zahtevami Uredbe Komisije (ES) št. 2096/2005 o skupnih zahtevah za izvajanje navigacijskih
služb zračnega prometa. Uradni list, L 335, 21.12.2005.
101
Civil Air Navigation Services Organisation.
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Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. je edino podjetje te vrste na območju
Republike Slovenije, ki je usposobljeno za izvajanje dejavnosti, ki se nanaša na
kontrolo zračnega prometa. Poleg te dejavnosti je Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o. registrirano za opravljanje še drugih dejavnosti, ki ji omogočajo
prevzem različnih nalog.

5.4.3

Organiziranost javnega podjetja Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.

Na podlagi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je v javnem
podjetju določena notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest.
Organizacija javnega podjetja je podrejena izvajanju glavne dejavnosti. Ta temelji na
navigacijskih službah zračnega prometa, kar izhaja iz Zakona o letalstvu in Zakona o
zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa. Tako je temeljno področje
Kontrole zračnega prometa Slovenije, d. o. o., področje za kontrolo zračnega prometa,
katerega sestavljajo sektorji, katerih naloga je razvijanje varnega, urejenega in
učinkovitega pretoka zračnega prometa, in sicer (slika 8):
•
•
•

Sektor zračnega prometa;
Sektor letalskih informacij;
Sektor letalskih telekomunikacij.

Sledi področje skupnih zadev, v okviru katerega sta organizirani služba za varnost v
zračnem prometu in služba za javna naročila in vodenje projektov ter služba za
strateško načrtovanje in mednarodne zadeve. V okviru splošnega področja pa delujejo
služba za kadrovske in organizacijske zadeve, finančno-računovodska služba, služba za
pravne zadeve. Obstaja tudi služba za usposabljanje osebja s področja kontrole
zračnega prometa – letalska šola.
Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., zagotavlja prelete, prilete in odlete letal
v zračnem prostoru Republike Slovenije preko območnega centra za vodenje zračnega
prometa v Ljubljani ter letaliških kontrol zračnega prometa na mednarodnih letališčih
na Brniku, v Portorožu ter Mariboru.
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Slika 8:

Organigram javnega
Slovenije, d.o.o.

podjetja

Kontrola

zračnega

prometa

Vir: Kontrola zračnega prometa Slovenije, 2008.
V Kontroli zračnega prometa Slovenije, d. o. o., sta bila na dan 4. junija 2008 202
zaposlena (vir: KZPS, d. o. o.), leto prej jih je bilo 198102 (vir: KZPS, d. o. o.), v letu
2006 pa 177 zaposlenih103 (vir: KZPS, d. o. o.- letno poročilo 2006). V letu 2005 je bilo
na koncu leta 172 zaposlenih104 (vir: KZPS, d. o. o. – Letno poročilo 2005). V letu 2004
je bilo na koncu leta 147 zaposlenih105, na začetku delovanja javnega podjetja 1. maja
2004, pa je bilo 127 zaposlenih (vir: KZPS, d. o. o. - letno poročilo 2005).

102
103
104
105

Na
Na
Na
Na

dan
dan
dan
dan

31.12.2007.
31.12.2006.
31.12.2005.
31.12.2004.
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Glede kadrovske zasedenosti je Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. v
primerjavi z ostalima organoma na področju letalstva neproblematična, saj podatki od
leta 2004, ko je organ začel delovati, pa do danes kažejo na porast zaposlenih.
Glede na to, da je dejavnost javnega podjetja zelo specifična in neprimerljiva s
katerokoli dejavnostjo v Republiki Sloveniji, je specifičen tudi položaj zaposlenih v
podjetju. Zaradi posebnih zahtev glede usposobljenosti zaposlenih, ki delajo v kontroli
zračnega prometa, je dan velik poudarek usposabljanju in izobraževanju. Tako je bila v
okviru splošnega področja ustanovljena posebna organizacijska enota - letalska šola, ki
izvaja vse potrebne aktivnosti za usposabljanje delavcev, ki delajo v kontroli zračnega
prometa in ki za svoje delo potrebujejo licenco oziroma dovoljenje za delo.

5.4.4

Pravna podlaga za zagotavljanje in delovanje javnega
podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.

Podjetje je ustanovljeno v skladu z Zakonom o zagotavljanju navigacijskih služb
zračnega prometa /ZZNSZP-UPB1/ 106 in z Zakonom o gospodarskih javnih službah107,
kot javno podjetje. Pravnoorganizacijska oblika javnega podjetja je glede na Zakon o
gospodarskih družbah108 družba z omejeno odgovornostjo, katere lastnik in ustanovitelj
je Republika Slovenija. Glede zagotavljanja navigacijskih služb zračnega prometa pa
veljajo določila Zakona o letalstvu109.

5.4.5

Financiranje javnega podjetja Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.

Podjetje zaračunava storitve kontrole zračnega prometa uporabnikom storitev
navigacijskih služb zračnega prometa prek Evropske organizacije za varnost zračnega
prometa - EUROCONTROL oziroma prek njegovega centralnega urada za
zaračunavanje pristojbin - CRCO110. Od začetka poslovanja Kontrole zračnega prometa
Slovenije, d. o. o., pa do sprejetja Zakon o spremembah Zakona o zagotavljanju

106

Zakon o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa. Uradni list RS, št. 30/2006 –
UPB1.
107
Zakon o gospodarskih javnih službah. Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO in
127/2006-ZJZP.
108
Zakon o gospodarskih družbah. Uradni list RS, št. 42/2006 (60/2006 popr.), 26/2007-ZSDUB, 33/2007-ZSReg-B, 67/2007-ZTFI (100/2007 popr.) in 10/2008.
109
116.,117. in 163. člen Zakona o letalstvu. Uradni list RS, št. 113/2006 – UPB1.
110
Central Route Charging Office.
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navigacijskih služb zračnega prometa /ZZNSZP-A/111 so se sredstva, ustvarjena iz
pristojbin na zračnih poteh112, zmanjšala za stroške članarine EUROCONTROL-a in
stroške Republike Slovenije v projektu CEATS113 prenesla neposredno v državni
proračun Republike Slovenije. Javno podjetje pa je iz proračuna Republike Slovenije po
sklenjenem dogovoru o črpanju namenskih sredstev za izvajanje navigacijskih služb
zračnega prometa114 prejelo proračunska sredstva, določena z Zakonom o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005115. S sprejetjem ZZNSZP-A se je
spremenil način financiranja javnega podjetja, in sicer gre za neposredni način
financiranja in ne več iz proračuna Republike Slovenije. Skratka, javno podjetje
prejema sredstva za opravljene storitve kontrole zračnega prometa neposredno od
uporabnikov storitev prek EUROCONTROL-a.
Od oktobra 2006 pa se javno podjetje financira še iz dodatnega vira dohodka , in sicer
iz terminalnih pristojbin116, ki jih plačujejo letalski prevozniki. Stroške opravljenih
storitev letalskim prevoznikom tudi zaračunava EUROCONTROL, ki nato sredstva za
opravljene storitve nakaže javnemu podjetju. S sprejetjem Uredbe o terminalni
pristojbini za storitve navigacijskih služb zračnega prometa v Republiki Sloveniji se je
uvedla pristojbina za stroške storitve, ki so se v preteklosti pokrivali iz proračuna
Republike Slovenije. S tem pa je bila tudi dosežena izpolnitev zahtev iz mednarodnih
predpisov in predpisov Evropske unije o ureditvi tega področja.
Navigacijske službe zračnega prometa pa se financirajo tudi iz pristojbin iz opravljanja
storitev navigacijskih služb zračnega prometa na letališčih in cen drugih storitev v
okviru izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa (ZZNSZP, 2. odstavek 9. člena –
UPB1).
Pristojbine in cene storitev se zaračunavajo na podlagi predpisov, mednarodnih
pogodb in drugih aktov, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, pri čemer višino pristojbin
določa vlada Republike Slovenije (ZZNSZP, 3. odstavek 9. člena – UPB1).
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Zakon o spremembah Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa. Uradni
list RS, št. 110/05.
112
Odredba o pristojbinah na zračnih poteh. Uradni list RS, št. 77/1995.
113
Sporazum o storitvah v zračnem prometu ter delovanju objektov in naprav, ki jih zagotavlja
in upravlja EUROCONTROL v srednjeevropskem centru za nadzor storitev v zračnem prometu v
zgornjem zračnem prostoru.
114
Dogovor o črpanju namenskih proračunskih sredstev za izvajanje služb, določenih v Zakonu o
zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa, št. 222-44/2004 z dne 2. 7. 2004, sklenjena
med ministrstvom za promet in KZPS, d. o. o.
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Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005. Uradni list RS, št.
130/2003, št. 61/2005, 90/2005-ZFO-B in 96/2005-UPB1.
116
Uredba o terminalni pristojbini za storitve navigacijskih služb zračnega prometa. Uradni list
RS, št. 102/2006.
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Posebnosti glede financiranja služb, ki jih izvaja javno podjetje, pa veljajo v primeru,
kadar zaračunavanje pristojbin za storitve navigacijskih služb zračnega prometa na
podlagi mednarodnih pogodb, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, ne bi bilo dovoljeno
ali zadostno za pokrivanje celotnih stroškov storitev služb. Tudi v tem primeru mora
javno podjetje z določenimi ukrepi zagotoviti nemoteno izvajanje služb. Če tega ni
mogoče zagotoviti, potem financiranje teh služb zagotovi Republika Slovenija, in sicer v
višini razlike od dejanskih stroškov, ki niso pokriti s prihodki od pristojbin (ZZNSZP, 1.
odstavek 10. člena – UPB1).

5.4.6

Organi javnega podjetja Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.

Javno podjetje ima tri organe upravljanja, in sicer ustanovitelja, nadzorni svet in
poslovodjo (direktorja).
Naloge ustanovitelja opravlja v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom
o gospodarskih javnih službah Vlada Republike Slovenije, ki je edina ustanoviteljica in
družbenica javnega podjetja (ZZNSZP, prvi odstavek 5. člena – UPB1).
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor, ki ga imenuje Vlada Republike
Slovenije za dobo petih let (ZZNSZP, drugi odstavek 5. člena – UPB1).
Nadzorni svet spremlja in nadzira poslovanje javnega podjetja v skladu z aktom o
ustanovitvi javnega podjetja Kontrole zračnega prometa Slovenije, d. o. o., Zakonom o
gospodarskih družbah ter področno zakonodajo. Nadzorni svet preverja poslovanje
predvsem na finančnem področju in doseženih poslovnih rezultatov ter zakonitost
poslovanja javnega podjetja. Ima šest članov, od tega štiri člane, ki uresničujejo
pravice ustanovitelja in jih imenuje Vlada Republike Slovenije, in dva člana, ki ju izvoli
svet delavcev javnega podjetja. Nadzorni svet imenuje vlada za obdobje štirih let.
(ZZNSZP, drugi in tretji odstavek 5. člena – UPB1).

5.5

PROBLEMI PRI DELOVANJU UPRAVNEGA ORGANA NA
PODROČJU CIVILNEGA LETALSTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI

Z analiziranjem zbranih podatkov sem prišla do dejanskega stanja organov na področju
civilnega letalstva v Republiki Sloveniji in posledično do problemov, ki se pojavljajo pri
njihovem delovanju. V analizi so bili zajeti vsi letalski organi v Republiki Sloveniji, in
sicer: Direktorat za civilno letalstvo, Sektor za preiskovanje letalskih nesreč in
incidentov ter Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. Poudarek je bil dan na
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organiziranosti navedenih organov, predvsem pa na kadrovski zasedenosti
posameznega organa, kar posledično vpliva tudi na učinkovitost njihovega delovanja.
Na podlagi analize zbranih podatkov sem prišla do rezultatov, iz katerih je mogoče
razbrati, da se največ problemov pojavlja pri delovanju upravnega organa na področju
civilnega letalstva, in sicer v Direktoratu za civilno letalstvo, zato bom slednjemu v
nadaljevanju namenila največ pozornosti.
Raziskava je pokazala, da se pri delovanju Direktorata za civilno letalstvo pojavljajo
določeni problemi, in sicer:
•

kadrovski problemi

Izsledki raziskave kažejo na kadrovske probleme v večini notranjih organizacijskih enot
Direktorata za civilno letalstvo. Kljub reorganizaciji upravnega organa v letu 2006 ni
prišlo do izboljšanja stanja na področju civilnega letalstva, kakor tudi ne do sprememb
na kadrovskem področju. Še vedno se pojavljajo problemi zaradi pomanjkanja kadra.
Sistemizirana delovna mesta niso v celoti zasedena, kar se kaže na vseh področjih
delovanja organa. Problem predstavlja tudi pridobivanje strokovnega kadra z
izkušnjami s področja letalstva, saj gre za specifično področje.
Na kadrovske probleme, ki se pojavljajo v upravnem organu na področju civilnega
letalstva, že nekaj let opozarjajo tudi tuje inšpekcije mednarodnih letalskih organizacij,
tako JAA kot ICAO in v zadnjem času EASA oziroma EU, ki v določenih časovnih
terminih opravijo nadzor nad posameznimi področji v letalstvu v Republiki Sloveniji.
V Republiki Sloveniji je bil prva t. i. inšpekcija JAA - fact-finding team leta 1999 zaradi
polnopravnega članstva v JAA, ki je bil kasneje tudi pogoj za članstvo v EU. Že takrat
je bilo ugotovljeno neskladje glede števila in kvalifikacij osebja na pregledanih
področjih. Ugotovili so, da za takratni obseg dela manjka osebja in da manjka
predvsem več ustrezno kvalificiranih. Za primerjavo navajamo podatek, da je bilo
takrat v registru cca 390 letal, nekaj organizacij vzdrževanja in nekaj operatorjev (Vir:
Ministrstvo za promet, Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo, 1999). Od takrat
je število letal v registru zraslo na 760, podvojilo se je število organizacij vzdrževanja in
potrojilo število operatorjev (Vir: Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo,
2008). V skladu z zahtevami evropske zakonodaje so na novo ustanovljene tudi
organizacije za vodenje stalne plovnosti ter usposabljanja tehničnega osebja. Obseg
dela se iz leta v leto povečuje, kadra pa je bistveno manj.
Od takrat so Republiko Slovenijo obiskale različne inšpekcije na različnih področjih117
znotraj Sektorja za letalsko varnost, kjer se pojavlja največ kadrovskih problemov, in
sicer: ICAO team 2000 in 2001, JAA MAST 2001, JAA LIST 2001, JAA MEST 2001, JAA
117

Na področju plovnosti letal, operacij, licenciranja osebja.
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MAST 2003, JAA OPST 2004, EASA MAST 2005, EASA Inspection 2006, EASA
Inspection 2007, EASA-JAA LIST 2007, EASA-JAA MEST 2007 in EASA – JAA OPST
2007.118 Ugotovitve vseh so bile pomanjkanje kadra tako številčno, predvsem pa
kvalificiranega za posamezna področja. Pritisk EASA in njenih inšpekcij je vse večji in z
Uredbo Komisije 736/2006119 je inšpekcija orodje Evropske komisije, kateri je dolžna
tudi poročati o neskladjih in njihovi odpravi. Evropska komisija pa lahko v primeru
neodpravljanja neskladij sprejme tudi ukrepe proti državi. Tako lahko Slovenijo v
primeru, če ne bo pravočasno odpravila ugotovljenih neskladij inšpekcije EASA,
zadenejo sankcije, in sicer plačilo globe za neizpolnitev obveznosti. Evropska komisija
lahko brez soglasja »matične« države prekliče veljavnost v Sloveniji izdanih spričeval in
dovoljenj tako letalskim operatorjem kot organizacijam in osebam120 ali pa uvede celo
prisilno upravo. Evropska komisija lahko sproži tožbo z različnimi posledicami, vključno
suspenz vseh spričeval, izdanih v državi. V vsakem primeru naša industrija ne bo smela
nastopati na trgu enakovredno z ostalimi članicami, kar bo povzročilo velike izgube v
gospodarstvu, stroške EASA oziroma sankcij pa bo plačala država.
Problem predstavlja tudi strokovnost kadra, ki je posledica nezadostnega
izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja kadra, vzrok, ki stoji napoti temu, pa
je časovna stiska, obsega dela in pomanjkanja izobraževalnega kadra. Zaposleni v
upravnem organu na področju letalstva sicer imajo primerno izobrazbo za zasedanje
določenega delovnega mesta, vendar se stvari v letalstvu hitro spreminjajo, zato je
potrebno stalno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih, kar pa
predstavlja na področju letalstva problem, na kar opozarjajo tudi tuje inšpekcije.
Posledica pomanjkanja izobraževanja, usposabljanja oziroma izpopolnjevanja je
nestrokovnost kadra oziroma pomanjkanje strokovnosti kadra s področja letalstva. Z
vlaganjem v kader pa se strokovnost ohranja oziroma dviga na višji nivo. Samo
načrtovanje izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja pa mora potekati na več
nivojih hkrati, in sicer tako na ravni posameznika z razvojem kariere kot na ravni
organa z načrti usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih.
•

finančni problemi

Kadrovske težave, ki jih ima upravni organ na področju civilnega letalstva v Republiki
Sloveniji, pa nastajajo tudi zaradi omejevanja finančnih sredstev tako za novo
118

Inšpekcije EASA in JAA z različnih področij (OPST-OPS – letalske operacije, LIST-licenciranje
osebja in letalske šole, MEST-letalska medicina, MAST – Maintenance Aviation Standardization
Team - Standardization Inspection - G, 145, 66, 147, 21, EC 1592/2002) ter inšpekcije
Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO).
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Uredba Komisije (ES) št. 736/2006 z dne 16. maja 2006 o načinu dela Evropske agencije za
varnost v letalstvu pri opravljanju inšpekcijskih pregledov standardiziranja.
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Kot primer naj navedem, da je v poročilu OPST iz leta 2007 zapisan predlog ukinitve
vzajemnega priznanja naših spričeval letalskih operatorjev, in sicer zaradi premalo kadra z
ustreznimi kvalifikacijami.
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zaposlovanje kot izobraževanje in izpopolnjevanje. Izobraževanja in usposabljanja s
področja letalstva so zelo draga in so v večini primerov organizirana v tujini, vendar to
ne bi smela biti ovira, saj gre za vlaganje v kader in s tem za dvig kakovosti dela
upravnega dela.
Problem pridobivanja strokovnega kadra s področja letalstva pa je tudi v neposredni
povezavi s prejemki, saj bi morali ti zaradi specifike področja in nujno potrebnih
delovnih izkušenj (npr. pilotsko dovoljenje) presegati prejemke v letalski industriji. To
so bile tudi ugotovitve tujih inšpekcij, da so delovna mesta nesorazmerno nizko
ovrednotena glede na zahteve, ki jih morajo izpolnjevati zaposleni.
Sedanji vir financiranja ne pokriva vseh potreb pri delovanju upravnega organa na
področju civilnega letalstva. Na vsakem koraku se kažejo omejitve financiranja tako na
področju zaposlovanja kot izobraževanja, ki pa posledično vplivajo tudi na varnost v
letalstvu.
Problem predstavljajo tudi pristojbine, ki jih upravni organ na nekaterih področjih
letalstva zaračunava na podlagi odredb121 za opravljanje določenih storitev v letalstvu.
Le-te so prihodek proračuna Republike Slovenije. Trenutno so v Republiki Sloveniji
pristojbine zelo nizke, v primerjavi z ostalimi evropskimi državami jih praktično ni.
Poleg tega niso določene na vseh področjih letalstva, kot imajo to urejeno v večini
evropskih držav.
•

pomanjkljiva letalska zakonodaja

Posledično pa kadrovski primanjkljaj vpliva tudi na področje, ki ga obravnava to delo,
in sicer na področju letalske zakonodaje, saj pomanjkanje strokovnega kadra povzroča
zamude pri pripravi podzakonskih predpisov.
Raziskava na področju letalstva je pokazala, da je zakonodaja z obravnavanega
področja neurejena, saj manjkajo podzakonski predpisi, ki jih določa Zakon o letalstvu.
Vsekakor je pomemben vidik varnosti v letalstvu ureditev področja tudi s t. i.
varnostno–tehničnimi predpisi znotraj države, ki jih priporočajo mednarodne letalske
organizacije in združenja, EU, katerih članica je Republika Slovenija.
Problem varnosti v letalstvu je logistične narave in mora v svojem bistvu biti najprej
rešen v zakonodaji podsistema letalskega prometa. Vendar pa je potrebno zaradi
hitrega razvoja podsistema kot takega ter zaradi vedno novih izkušenj zakonodajo
stalno prilagajati trenutni situaciji v širšem smislu (zakonskem) pa tudi v ožjem, kar
pomeni spreminjanje podzakonskih predpisov. Bistvo problema je torej izdelava in
nato izvajanje zakonodaje, ki nastaja na podlagi novih znanstvenih dognanj,
121

Odredba o pristojbini za pregled zrakoplova. Uradni list RS, št. 54/1997.
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uveljavljene prakse ter nenazadnje na podlagi poročil o incidentih in nesrečah, katerih
vzroke je potrebno natančno preiskati in analizirati. Iz navedenega izhaja, da so
varnostni predpisi danes osrednji del letalskih predpisov vseh držav. Zato jih mora tudi
Republika Slovenija čim prej vpeljati v domačo letalsko zakonodajo s sprejetjem novih
podzakonskih aktov. Tu pa naletimo na problem njihovega počasnega sprejemanja v
slovensko letalsko zakonodajo. Eden od poglavitnih razlogov je zelo šibka kadrovska
zasedba direktorata za civilno letalstvo na tem področju.
Zaradi nepokritosti nekaterih področij v letalstvu s podzakonskimi akti se pojavljajo
problemi pri delu zaposlenih v civilnem letalstvu ter odražajo pri delu s strankami (npr.
neenotni kriterij pri odločanju upravnega organa, samovolja zaposlenih pri odločanju
ipd.). V tem primeru ne moremo govoriti o odprtosti upravnega organa k uporabniku,
usmerjenosti k uporabniku in učinkovitosti upravnega organa kot glavnih ciljev razvoja
javne uprave. Prav tako ni glavni problem v prekoračitvi zakonsko določenih rokov,
ampak je bistvo problema v pomanjkljivi in zastareli zakonodaji, zaradi katere prihaja
do zgoraj navedenih problemov, kar vpliva tudi na varnost v letalstvu.
Vzrokov, zakaj prihaja na obravnavanem področju do problemov, je več. Eden od teh
je kadrovske narave. In sicer je zaradi pomanjkanja strokovnega kadra na področju
letalstva ter strokovnosti kadra problem pripraviti letalske predpise, saj jih lahko
pripravijo le tisti, ki se na stroko spoznajo. V zvezi s tem pa se pojavljajo tudi drugi
problemi, in sicer finančni in s tem omejitev izobraževanja, usposabljanja in
izpopolnjevanja zaposlenih v letalstvu, kar pa je bilo v raziskavi tudi že ugotovljeno.
Kot vidimo, obstaja povezanost med organiziranostjo civilnih letalskih oblasti in
pomanjkljivo letalsko zakonodajo.
Na podlagi raziskave obravnavanega področja je mogoče postaviti trditev, da področje
slovenske letalske zakonodaje ni v celoti urejeno s podzakonskimi akti, ki jih določa
zakon s področja letalstva.
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6

PRIMERJALNI PREGLED ORGANIZIRANOSTI
LETALSKIH ORGANOV V DRUGIH EVROPSKIH
DRŽAVAH IN ZAHTEVE MEDNARODNIH LETALSKIH
ORGANIZACIJ TER EVROPSKE UNIJE

6.1

ORGANIZIRANOST CIVILNIH LETALSKIH ORGANOV V
NEKATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH

Vse več evropskih držav se v bistvu ukvarja z enakimi problemi, in sicer kako zagotoviti
zadostno število kvalificiranega osebja. Povsod je trend zmanjševanja zaposlenih v
javni upravi, povsod so omejeni s prejemki, ki so povsod nižji od industrije in
posledično ni zagotovljen potreben pretok kadrov. Izjema je Irska122, ki je letalstvu
zagotovila poseben status v okviru javne uprave in vzpostavila kvaliteten letalski organ
z izkušenimi kadri (http://www.iaa.ie). Sicer se vse več držav odloča za spremembo
modelov v okviru ministrstva v model agencije oziroma podjetja.
V državah kot so:
• Ciper123 (http://www.mcw.gov.cy/dca),
• Francija124 (http://www.dgac.fr/),
• Luksemburg125 (http://www.dac.public.lu/),
• Nizozemska126 (http://www.ivw.ne/onderwerpen/luchtvaart/),
• Španija127 (http://www.aena.es),
• Bolgarija128 (http://www.caa.gateway.bg/),
• Grčija129 (http://www.hcaa.gr),
• Malta130 (http://www.dca.gov.mt/)
so civilni letalski organi organizirani pod okriljem ministrstva, tako kot v Republiki
Sloveniji.
Kot samostojne letalske organe zunaj ministrstva, kot agencije, pa imajo organizirane
civilne letalske organe v naslednjih evropskih državah, in sicer:
• Švedska131 (http://www.luftfartsstyrelsen.se),
122

Irish Aviation Authority.
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Ministry of Communications and Works- Department of Civil Aviation.
Direction Generale de l´Aviation Civil.
Direction de l’Aviation Civile du Luxembourg.
The Transport and Water Management Inspectorate.
Ministerio de Fomento - Aviación Civil.
Civil Aviation Administration.
Hellenic Civil Aviation Auhority.
Department of Civil Aviation.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Finska132 (http://www.civilaviationauthority.fi),
Anglija133 (www.caa.co.uk),
Litva134 (http://www.caa.it),
Latvija135 (http://www.caa.lv),
Portugalska136 (http://www.inac.pt),
Avstrija137 (http://www.austrocontrol.at),
Romunija138 (http://www.caa.ro) in
Irska139 (http://www.iaa.ie).

Obstajajo tudi oblike organiziranja letalskih organov v okviru ministrstva, vendar so to
samostojni organi na področju letalstva. Takšno organiziranost imajo naslednje
evropske države:
• Danska140 (http://www.slv.dk),
• Nemčija141 (http://www.lba.de) in
• Estonija142 (http://www.ecaa.ee).
Glede financiranja letalskih organov pa je raziskava pokazala, da se nekateri letalski
organi v Evropi financirajo iz pristojbin na področju plovnosti letal, licenciranja osebja,
letalskih operacij in nekateri poleg teh še iz pristojbin na zračnih poteh. To so:
• švedski letalski organ143 (http://www.luftfartsstyrelsen.se),
• finski letalski organ144 (http://www.civilaviationauthority.fi),
• angleški letalski organ145 (http://www.caa.co.uk),
• portugalski letalski organ146 (http://www.inac.pt),
• avstrijski letalski organ147 (http://www.austrocontrol.at),
• romunski letalski organ148 (http://www.caa.ro) in

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

Swedish Civil Aviation Authority.
Finnish Civil Aviation Authority.
Civil Aviation Authority UK.
Civil Aviation Administration Lithuania.
Civil Aviation Administration of Latvia.
Instituto Nacional de Aviaçáo Civil.
Austrocontrol.
Romanian Civil Aeronautical Authority.
Irish Aviation Authority.
The Danish Civil Aviation Administration.
The Luftfahrt-Bundesamt.
Estonian CAA Civil Aviation Administration.
SCAA - Swedish Civil Aviation Authority.
Finnish Civil Aviation Authority.
Civil Aviation Authority UK.
Instituto Nacional de Aviacao Civil.
Austrocontrol.
Romanian Civil Aeronautical Authority.
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•

irski letalski organ149 (http://www.iaa.ie).

Nekateri organi na področju letalstva v Evropi pa se financirajo iz pristojbin (2/3) in iz
proračuna (1/3), kot npr. francoski letalski organ150 (http://www.dgac.fr/).
Nekaj je tudi takšnih, katerim je vir financiranja samo proračun, kot pri nas primer
direktorata za civilno letalstvo. To je npr.: ciprski letalski organ151
(http://mcw.gov.cy/dca).
Skratka, glede organiziranja in financiranja organov na področju civilnega letalstva v
Evropi ni pravil oziroma določil mednarodnih letalskih organizacij niti Evropske unije.
Obstajajo pa priporočila, in sicer ICAO priporoča porabo pristojbin na zračnih poteh za
povečanje varnosti v letalstvu in porazdelitev sredstev med civilnim letalskim organom
(NAA – Nacional Aviation Authority) in kontrolo letenja. Vsaka država po svoje določi
organiziranost in način njihovega financiranja. Pri tem je potrebno poudariti, da
konkretne rešitve izhajajo iz konkretnega pravnega reda vsake posamezne države
posebej in so zgodovinsko pogojene.
Kot je razvidno iz primerjave glede organiziranja in financiranja civilnih letalskih
organov v Evropi, prevladujejo samostojne organizacijske oblike zunaj ministrstev s
samostojnim financiranjem iz pristojbin na področju plovnosti, licenciranja, operacij in
pristojbin na zračnih poteh.
Glede organiziranja in financiranja organa na področju civilnega letalstva v Republiki
Sloveniji lahko v primerjavi z drugimi evropskimi državami lahko ugotovimo, da
Republika Slovenija odstopa od povprečja. Organizacijska oblika ter financiranje organa
na področju civilnega letalstva v Republiki Sloveniji glede na obseg dela in glede na
kadrovske ter finančne probleme ne ustreza. Zato je potrebno razmišljati o spremembi
organiziranja ter financiranja civilnega letalskega organa, Direktorata za civilno
letalstvo v Republiki Sloveniji.

6.2

ORGANIZIRANOST NAVIGACIJSKIH SLUŽB ZRAČNEGA
PROMETA V NEKATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH

Glede organiziranja navigacijskih služb zračnega prometa se je v svetu razvila cela
vrsta rešitev, v vseh primerih pa je zagotovljen javni interes in popolna kontrola s
strani pristojnih državnih organov. Prav tako pa je zagotovljeno, da lahko država v
celoti izpolni svoje mednarodne obveznosti. Glede na to, da so glavni zračni prometni
149
150
151

Irish Aviation Authority.
Direction Generale de l´Aviation Civil.
Ministry of Communications and Works - Department of Civil Aviation
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tokovi v slovenskem zračnem prostoru usmerjeni iz severozahoda na jugovzhod, je
primerna primerjava glede organiziranja navigacijskih služb zračnega prometa z
Avstrijo152 (http://austrocontrol.co.at) in Hrvaško153 (http://crocontrol.hr). V obeh
državah izvajata večji del nalog navigacijskih služb zračnega prometa gospodarski
družbi, ki sta v 100-odstotni lasti države. Podobno kot v prej navedenih državah, kot
tudi v Sloveniji, so organizirane navigacijske službe zračnega prometa tudi v naslednjih
državah članicah EUROCONTROL-a, kot korporativna oblika z enim lastnikom154, in
sicer v:
• Španiji155 (http://www.aena.es),
• Nemčiji156 (http://www.dfs.de),
• Italiji157 (http://www.enav.it),
• Danski (http://www.naviair.dk),
• Nizozemski158 (http://www.lvnl.nl),
• Belgiji159 (http://www.belgocontrol.be),
• Madžarski160 (http://www.budapest-airport.lri.hu),
• Češki161 (http://www.ans.cz),
• Portugalski162 (http://www.nav.pt),
• Romuniji163 (http://www.romatsa.ro),
• Slovaški164 (http://www.lps.sk),
• Poljski165 (http://www.arl.com),
• Estoniji166 (http://www.eans.ee),
• Latviji167 (http://www.ist-world.org),
• Moldaviji168 (http://www.faa.gov),
152

V Avstriji je to Austro Control (Ausrto Control GmbH - Avstrijska družba za civilni zračni
promet z omejeno odgovornostjo).
153
V Hrvaški je to Hrvatska kontrola zračne plovidbe, društvo z ograničenom odgovornošču
(Hrvaška kontrola zračne plovbe, družba z omejeno odgovornostjo).
154
Gre za gospodarsko družbo v 100-odstotni lasti države, ki je navadno ustanovljena s
posebnim zakonom ali aktom pristojnega upravnega organa, v določenih primerih tudi kot oseba
javnega prava.
155
Aeropuertos Espanoles Y Navegacion Aerea, Spanish Airports and Air Navigation.
156
Deutsche Flugsicherung, German Air Navigation Services.
157
Ente Nazionale di Assistenza al Volo, Italian Agency for Air Navigation Services.
158
Luchtverkeerleiding, Air Traffic Control The Netherlands.
159
Belgocontrol – Belgium.
160
Legiforgalmi es Repuloteri Igazgatosag, Air Traffic and Airport Administration of Hungary.
161
Rizeni Letoveho Provozu – ANS – Czech Republic.
162
Navegacao Aerea de Portugal.
163
Romanian Air Traffic Services Administration.
164
Letove Prevadzkove Sluzby – Slovak Republic.
165
Agencja Ruchu Lotniczego, Polish Air Traffic Agency.
166
Estonian Air Navigation Services.
167
Latvijas Gaisa Satiksme, Latvian Air Navigation Services Enterprise.
168
Moldavian Air Traffic Services Authority.
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•
•

Armeniji169 (http://www.armats.com) in
Malti170 (http://www.maltats.com).

V nekaterih drugih državah članicah EUROCONTROL-a se pojavljajo še naslednje
organizacijske oblike v zvezi z izvajanjem navigacijskih služb zračnega prometa, in sicer
kot:
• državno podjetje171: Norveška172 (http://www.luftfartsverket.no), Finska173
(http://www.ilmailulaitos.com/english), Bolgarija174 (http://www.bulatsa.com)
in Švedska175 (http://www.lfv.se);
• državni organ176: Turčija177 (http://www.dhmiata.gov.tr), Francija178
(http://www.dgac.fr), Ciper179 (http://www.dcac.com), Makedonija
(http://mtc.gov.mk) in Litva180 (http://www.transp.lt);
• državna agencija181: Irska182 (http://www.laa.le) in Grčija183 (http://hcaa.gr);
• korporativna oblika z več lastniki184: Velika Britanija185 (49 % država, 5 %
zaposleni in 46 % zasebniki) (http:// nats.co.uk);
• korporativna oblika s prevladujočim lastnikom186: Švica187 (99,85 % država in
0,15 % drugi) (http://wwwswisscontrol.com).
Iz navedenih podatkov glede organiziranja navigacijskih služb zračnega prometa v
večini članic EUROCONTROL-a188 lahko ugotovimo, da prevladujejo rešitve z
gospodarskimi družbami v 100-odstotni državni lasti, kjer država posredno preko
lastništva izvaja vse vrste nadzora od kapitalskega, upravljavskega, strokovnega do
169

Air Navigation Services Armenia.
Malta International Airport Plc.
171
Angl.: State Enterprise.
172
Norwegian Air Traffic and Airport Management.
173
Ilmailulaitos, Air Navigation Services Department – Finland.
174
Air Traffic Services Authority of Bulgaria.
175
Luftfartsverket (LFV), Air Navigation Services Department of Sweden.
176
Angl.: Government Department.
177
Devlet Hava Meydanlari Isletmesi, Air Navigation Department of Directorate General of State
Airports of Turkey.
178
Direction de la Navigation Aerienne, Directorate of Air Navigation – France.
179
Department of Civil Aviation – Cyprus.
180
Lietuvos Respublikos Civilines Aviacijos.
181
Angl.: State Agency.
182
Irish Aviation Authority.
183
Hellenic Civil Aviation Authority.
184
Angl.: corporatised. Gre za gospodarsko družbo v mešani lasti po načelu javno-zasebnega
partnerstva.
185
National Air Traffic Services Ltd NATS – UK.
186
Angl.: corporatised. Gre za gospodarsko družbo v večinski lasti države.
187
Swisscontrol S.A. – Switzerland, Skyguide.
188
Zajetih je bilo 31 članic EUROCONTROL-a od 37-ih.
170
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varnostnega. Prav tako pa država oziroma pristojni državni organi neposredno preko
svoje regulativne funkcije izvajajo upravno-strokovni, varnostno inšpekcijski nadzor in
nadzor kvalitete storitev.
Glede financiranja se v evropskih državah pojavljata dva modela, in sicer:
• prvi model je organiziranje finančnega toka preko državnega proračuna, pri
katerem CRCO189 – Centralni urad za zaračunavanje pristojbin nakazuje
pristojbine državi. Država pa prihodek od pristojbin v celoti nameni izvajalcu
storitev navigacijskih služb, ta pa naknadno državi nakaže znesek obveznosti,
ki ga ima država s prispevkom v proračun EUROCONTROL, ki jo država plača
sama;
• drugi model pa je organiziranje finančnih tokov neposredno med Centralnim
uradom za zaračunavanja pristojbin in izvajalcem storitev navigacijskih služb.
V obeh modelih izvajalec storitev navigacijskih služb zračnega prometa dobi celoten
prihodek, ki je zmanjšan za prispevek v proračunu EUROCONTROL.
Vse večje evropske države, in sicer: Nemčija, Irska, Italija, Španija, Avstrija, Švedska,
Velika Britanija, Danska, Hrvaška in sedaj tudi Slovenija, imajo organizirane finančne
tokove po drugem modelu in imajo prihodke od storitev preusmerjene direktno k
izvajalcem storitev. Izjemo predstavlja Francija, ki ima specifično ureditev javnih služb
in s tem tudi način financiranja, ki zasleduje prvi model finančnega toka. Prvi model je
postal redkost v evropskih državah in se uporablja v državah, ki še niso v celoti izvedle
ločitve zakonodajne in nadzorstvene funkcije od operativne, ki jo izvajajo navigacijske
službe zračnega prometa.
Glede organiziranja in financiranja navigacijskih služb zračnega prometa v Republiki
Sloveniji lahko v primerjavi z drugimi evropskimi državami ugotovimo, da le-ta ne
zaostaja za njimi. Organizacijska oblika navigacijskih služb zračnega prometa v
Republiki Sloveniji je takšna kot v večini evropskih držav. S sprejetjem Zakona o
navigacijskih službah zračnega prometa pa je Republika Slovenija zadostila tudi
zahtevam iz uredb o enotnem evropskem nebu v zvezi z ločitvijo zakonodajne in
nadzorstvene funkcije od izvajalske in tako sledila vzoru večine evropskih držav. Prav
tako pa ima Republika Slovenija urejeno financiranje navigacijskih služb zračnega
primeta po vzoru večine evropskih držav.

189

Central Route Charging Office.
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7

ZASNOVA IN IZVEDBA RAZISKAVE O
PREOBLIKOVANJU UPRAVNEGA ORGANA NA
PODROČJU CIVILNEGA LETALSTVA V NOVO OBLIKO
ORGANIZIRANJA

Namen raziskave o preoblikovanju upravnega organa na področju civilnega letalstva je
ugotoviti smiselnost preoblikovanja in prednosti nove organizacijske oblike. Z raziskavo
sem želela prikazati nove možne oblike organiziranja civilnega letalskega organa, s
katerimi bi izboljšali obstoječe stanje. Preučila sem možnost ustanovitve javnega
podjetja ali javne agencije na področju civilnega letalstva, predvsem prednosti ene in
druge organizacijske oblike. Predstavljene so glavne značilnosti obeh organizacijskih
oblik.
Cilj je poiskati primerno rešitev glede na probleme, ki se že vrsto let pojavljajo na
področju civilnega letalstva v Republiki Sloveniji.

7.1

UVAJANJE JAVNIH AGENCIJ V JAVNO UPRAVO

V večini zahodnoevropskih držav so se začele reforme javnega sektorja izvajati od
konca leta 1970 (Kickert in Beck Jorgensen, 1995, str. 499 – 503). Zaradi
ekonomske recesije, katere posledice so se kazale v proračunskih primanjkljajih,
so vlade poskušale najti rešitev v večji učinkovitosti izvajanja nalog, kar je pomenilo,
da bi za enako količino in kvaliteto opravljanega dela porabili manj sredstev.
Temeljna ideja se je razvila v Veliki Britaniji in temelji na tako imenovanem »novem
javnem menedžmentu« (New public management), ki vse bolj sprejema metode
privatnega sektorja in poudarja poslovno in tržno orientacijo. Zagotovo lahko
govorimo o tem, da ima zbliževanje obeh sektorjev do določene meje pozitivne
posledice, vendar pa osnovne razlike obstajajo in nikakor ne sme priti do stanja, ki
bi bilo povsem v nasprotju z vrednotami, na katerih sloni javni sektor.
Vsekakor »novi javni menedžment« ne more biti le enostaven prenos zasebnega
menedžmenta v javni sektor. Tu se nikakor ne moremo ukvarjati le s povečevanjem
uspešnosti in učinkovitosti kljub pomembnosti teh dveh dejstev, ampak moramo
varovati tudi širše vrednote javnega sektorja, kot so socialna enakost, pravičnost ter
legitimnost, in ne le ozko postavljenih poslovnih vrednot. Vsekakor pa je treba pazljivo
preučiti, kateri sektorji te obsežne sfere so sploh lahko primerni za privatizacijo, ter
analizirati tudi stroške predvidenih učinkov (Blaznik, 2000, str. 713).
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Neodvisne institucije, ki so se začele pojavljati v Evropi in Združenih državah Amerike v
osemdesetih in devetdesetih letih, je težko definirati. Vsaka država poskuša najti
različico, ki se najbolje vključuje v njen politični in pravni sistem. Ideja javnih agencij je
tesno povezana z zasebnim izvajanjem javnih služb in podobnih infrastrukturnih
dejavnosti, torej položaja, ko je treba pri upravljanju teh dejavnosti usklajevati javne in
zasebne interese. Prvotno so se javne agencije v Evropi pojavile na Švedskem,
nekoliko pozneje v Združenih državah Amerike, od tam pa so se širile tudi v druge
države, kot so Avstralija, Kanada, Velika Britanija in Nizozemska. Vsekakor pa ni
mogoče govoriti o enem tipu javnih agencij; vsaka država je našla neko svojo
različico, ki ji najbolj ustreza, nujno pa med njimi obstajajo tudi podobnosti. Tudi
druge evropske države, kot so Francija, Danska, Avstrija, Španija sledijo temu trendu,
vendar ne tako intenzivno. Eden od razlogov za počasno rast je tudi tradicija. Podobno
se dogaja tudi v Sloveniji, saj ni tradicije neodvisnih upravnih institucij. Tu tradicija
temelji na relativno močni in vseobsežni izvršilni oblasti, ki je pristojna za upravljanje
vseh področij, za kar je tudi odgovorna zakonodajnemu organu. Vendar pa procesi
privatizacije na tem področju, zlasti pa oblikovanje sistema, ki je spodbuden za
zasebne investicije v javno infrastrukturo, še posebej tujo, terja oblikovanje in
ustanovitev takih institucij tudi v Sloveniji (Pirnat, 1999, str. 31-32).
Ustanavljanje agencij predstavlja klasičen primer delegacije, kar pomeni klasičen
primer formalnega prenašanja funkcij oziroma določenih pristojnosti s strani
zakonodajne veje oblasti, torej s strani izvoljenih funkcionarjev, na izvršilno vejo
oblasti, v tem primeru na neodvisne upravne institucije (Thatcher in Stone Sweet,
2002, str. 3). Zgoraj navedena teorija delegacije, ki temelji na tako imenovanem
»principal – agent«190 modelu, se je razvila v ZDA v osemdesetih letih na podlagi
proučevanja prenosa pristojnosti s strani ameriškega kongresa na neodvisne komisije
(Thatcher in Stone Sweet, 2002, str. 1). Medtem ko gre v ZDA za enotni model
delegacije, v evropskih državah o tem še zdaleč ne moremo govoriti, saj je med njimi
vse preveč razlik, da bi bile agencije v njih enake. Pojavlja se mnogo različnih modelov
in prav ta raznolikost nam omogoča, da lahko ugotavljamo, kakšne so zahteve za
ustanavljanje agencij in kakšne posledice temu sledijo (Thatcher, 2002, str. 125).
Tudi v poimenovanju teh institucij ni enotne prakse, ne v tuji in ne v slovenski teoriji,
saj nastopajo kot direktorati, komisije, agencije. Pojavljajo se izvršilne agencije191 in
neodvisne regulatorne agencije192. Izvršilne agencije so organizirane kot posebni deli
znotraj ministrstev, ki opravljajo izvršilne naloge. Te imajo manjšo avtonomijo v
primerjavi z neodvisnimi regulatornimi agencijami, nimajo svojega proračuna ter
190

Kdor pooblasti drugo osebo, da v njegovem imenu in na njegov račun deluje kot njegov
agent ali posrednik. Priročni slovar tujk. Cankarjeva založba, Ljubljana, 2005, str. 659.
191
To so t .i. executive agencies. Te predstavljajo notranje organizacijske enote v posameznem
ministrstvu. To so npr. Next Steps Agencies v Veliki Britaniji.
192
To so t. i. independent regulatory agencies.
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kadrovske avtonomije. Neodvisne regulatorne agencije pa so pravne osebe javnega
prava in so samostojne, organizacijsko ločene od ministrstev. V nadaljevanju njihove
obravnave bom uporabljala izraz javna agencija. Vsekakor pa se ta izraz nanaša
tudi na vse ostale primerljive institucije.
Thatcher pravi, da mora institucija izpolnjevati vsaj tri pogoje, da bi jo lahko šteli med
javne agencije, in sicer:
• institucija opravlja svoje naloge kot oseba javnega prava,
• organizacijsko je ločena od ministrstva (kar omogoča njeno neodvisnost) in
• vodilni uslužbenci niso niti izvoljeni niti vodeni od izvoljenih predstavnikov
(Thatcher, 2002, str. 127).
Formalni položaj javnih agencij se znotraj nacionalnih sistemov razlikuje, pojavljajo se
razlike v njihovih pristojnostih in nadzorom nad njihovim delovanjem. Vsekakor pa je
njihova neodvisnost temeljna lastnost, brez katere o javni agenciji ne moremo govoriti.
V nadaljevanju so tako predstavljeni glavni razlogi za ustanavljanje javnih agencij, od
prilagajanja evropskim zahtevam do učinkovitosti javne uprave glede znižanja stroškov
delovanja, hitrosti in kvalitete storitev ter neodvisnosti.

7.1.1

Prilagajanje zahtevam Evropske unije

V državah članicah Evropske unije ne obstaja enotna organizacijska oblika javnih
agencij, čeprav je mogoče opaziti splošni trend »agencifikacije« po vzoru razvoja v
Združenih državah Amerike (Majone, 1996). Eden od dejavnikov, ki se pripisuje
spodbujanju razvoja neodvisnih regulatornih javnih agencij v evropskem prostoru je
dejstvo, da so države članice dolžne konkretizirati in izvrševati evropsko zakonodajo na
svojem ozemlju. Pri tem so lahko evropske zahteve nepopularne, strokovno zahtevne
ali pa povzročajo visoke stroške. Ne glede na to, da imajo države članice precejšen
vpliv na sprejemanje odločitev na ravni EU, pa je lahko na državni ravni njihovo
izvrševanje problematično, zato se ustrezno pristojnost prenese na neodvisne
institucije. S tem se lahko nosilci oblasti do določene mere izognejo političnim
pritiskom in sprejemanju nepopularnih odločitev ter hkrati zagotovijo ustrezno
usposobljenega sogovornika institucijam Evropske unije (Thatcher, 2001b).
Pri ustanavljanju neodvisnih regulatornih agencij v Republike Slovenije se tovrstni
politični argumenti le redko odkrito pojavljajo. Poleg iskanja t.i. evropskega vzorca, ki
sam po sebi ne obstaja, tudi strokovne organizacije Evropske unije svarijo pred
avtomatskim in nekritičnim prevzemanjem rešitev drugih držav članic v pravni red
kandidatk (OECD/SIGMA 2001). Prav tako pa se pojavljajo tudi zavajajoči argumenti,
da je potrebno ustanoviti neodvisno regulatorno agencijo na kakšnem področju, ker to
zahtevajo predpisi EU. Pri tem je potrebno poudariti, da EU s svojimi akti ne posega v
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notranjo organizacijo oblasti držav članic, saj je to stvar nacionalne avtonomije in
suverenosti. Prav tako pa se posamezne zahteve predpisov EU po samostojnem
oziroma neodvisnem izvrševanju nalog na posameznih področjih omejujejo zgolj na
določeno funkcionalno samostojnost pristojnega državnega organa, podkrepljeno zgolj
s splošnimi načeli, ki se zahtevajo glede delovanja nekega organa, nikakor pa iz
predpisov ne izhaja podrobna obveza glede pravnega položaja organa, njegovega
vodenja, notranje organizacije ali financiranja.

7.1.2

Povečanje učinkovitosti javne uprave

Načelo učinkovitosti je eno od pomembnejših načel delovanja javne uprave ter ena
temeljnih vrednot današnjega časa. Država kot ponudnik javnih storitev mora to
dejstvo upoštevati ter tako z določenimi sredstvi, ki so proračunsko omejeni, doseči
čim boljši rezultat. Skratka, povečanje učinkovitosti pomeni doseganje čim
ugodnejšega razmerja med vložki in učinki. To zajema nudenje boljših oziroma hitrejših
storitev uporabnikom ali opravljanje nalog z nižjimi stroški, kar pomeni racionalizacijo
delovanja in organizacije uprave. Ta cilj se lahko doseže z različnimi organizacijskimi
ukrepi, in sicer: z zmanjšanjem števila samostojnih upravnih organov oziroma
proračunskih uporabnikov, preprečevanjem podvajanja nalog in zmanjševanjem
obsega režijskih služb ter analizo, optimizacijo in standardizacijo poslovnih procesov ter
prilagoditvijo organizacije tem procesom.
Dejstvo je, da poskuša načelo učinkovitosti zagotoviti racionalno povezavo med
sredstvi, ki so uporabljena, in rezultatom dejanja, ki ga je opravila uprava, nikakor pa
ne želi omejevati obsega institutov, ki so namenjeni pravnemu varstvu subjektov
prava, dokler ta ne pomenijo neracionalnih stroškov, torej stroškov, ki niso potrebni za
doseganje želenih rezultatov.193

7.1.3

Neodvisnost javnih agencij

Neodvisnost je eden izmed razlogov za nastajanja javnih agencij. V okviru neodvisnosti
javnih agencij lahko govorimo o (Pirnat, 1999, str. 33 – 35):
• organizacijski neodvisnosti, ki pomeni, da te institucije ne smejo biti
sestavni del ožje upravne strukture države, ker hierarhična razmerja v državni
upravi onemogočajo neodvisno delovanje, prav tako pa ne smejo biti
neposredno podrejene kakemu državnemu organu ali biti od njega odvisna. V
to kategorijo ne moremo uvrstiti vladne službe ali, denimo, organa v sestavi

193

Povzeto po Sigma Papers No.27: European Principles for Public Administration, OECD, 1999,
str. 13-14.
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•

•
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ministrstva. To pa ne velja samo za državno raven, temveč tudi za lokalno, kjer
pa je neodvisnost javnih agencij še težje zagotoviti. Da bi zagotovili tak status
javnih agencij, se te ustanovijo kot samostojne pravne osebe. Organizacijska
neodvisnost je le prvi korak;
funkcionalni neodvisnosti, ki pomeni samostojnost delovanja. To vrsto
neodvisnosti je mogoče doseči zlasti z ustreznimi pravili odločanja (procesnimi
in materialnimi) in pravili uresničevanja odgovornosti in izvajanja nadzora.
Predpisi morajo onemogočati neposreden vpliv politike na delovanje teh
institucij. Skratka, pooblastila agencije in pravila njenega delovanja morajo biti
natančno določena v predpisih, torej v zakonu in na njegovi podlagi izdanih
podzakonskih aktov;
personalni neodvisnosti, ki zagotavlja osebno neodvisnost vseh zaposlenih v
upravni instituciji, še posebej vodilnih in tistih, ki odločajo. Le-ti morajo biti
podvrženi običajnim pravilom, ki sankcionirajo podkupovanje in nasploh zlorabo
položaja v zasebne namene. Za vodilne pa morajo veljati še dodatna pravila:
imenovanje za določen čas, jasna pravila in pregleden postopek imenovanja,
predhodna določitev razlogov za predčasno razrešitev, zamaknitev mandata, da
se ne prekriva z mandatom vlade in zakonodajnega organa, potrebno jih je
izvzeti iz splošnih pravil, ki veljajo za javne uslužbence na področju urejanja
plač;
finančni neodvisnosti, ki se kaže v tem, da imajo javne agencije dostop do
samostojnih virov financiranja svoje dejavnosti. Običajno gre za posebne
dajatve izvajalcev gospodarskih javnih služb in drugih upravljalnih dejavnosti, ki
so namenjene prav financiranju delovanja teh institucij. Možnosti sta dve:
neposredno financiranje, kjer viri sredstev na podlagi te možnosti pripadajo
neposredno javni agenciji, in posredno financiranje, kjer so viri financiranja
prihodek proračuna, javna agencija pa naj bi bila financirana iz teh virov;
pravni samostojnosti, kar pomeni, da morajo biti do sedaj navedeni elementi
neodvisnosti navedeni v zakonu in zakonitih predpisih, po drugi strani pa status
pravne osebe omogoča mnogo bolj samostojno poslovanje in delovanje take
upravne institucije in je pomemben garant njene neodvisnosti.
Javna agencija ima lahko status pravne osebe, lahko pa tudi ne. V slednjem
primeru ima agencija status državnega organa, kar je seveda z vidika
neodvisnosti manj ustrezna rešitev.
Od lastnosti pravne osebe izhajajo pomembni učinki na (ne)odvisnost teh
institucij, in sicer: samostojnost nastopanja v pravnem prometu in odgovornost
za obveznosti s svojim premoženjem, samostojnost priprave finančnega načrta,
kar pomeni, da lahko v okviru zagotovljenih prihodkov mnogo bolj samostojno
posluje, lažje in ustreznejše plačevanje vrhunskih strokovnjakov, ki jih
institucija potrebuje; neodvisno financiranje je mogoče izvesti le v primeru, da
gre za samostojno pravno osebo.
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Ti elementi neodvisnosti so med seboj povezani, čeprav niso vsi povsem obvezni in so
lahko podani v večji ali manjši meri. Seveda pa pomeni odsotnost kateregakoli od teh
elementov tudi omejitev neodvisnosti in s tem temeljnega razloga za obstoj teh
institucij.
Neodvisnost javnih agencij vsekakor ne more biti absolutna in zagotovljeni morajo biti
različni instrumenti ugotavljanja in uveljavljanja odgovornosti takih institucij kakor tudi
nadzor nad njimi.

7.1.4

Osnovne funkcije javnih agencij

Ideja javnih agencij je tesno povezana z zasebnim izvajanjem gospodarskih javnih
služb in podobnih infrastrukturnih dejavnosti, torej položaja, ko je potrebno pri
upravljanju teh dejavnosti usklajevati javne in zasebne interese (Pirnat, 1999, str. 31).
Vsekakor pa je ideja uporabna tudi v drugih primerih, ko gre za upravljanje nekega
področja, ki naj bi bilo relativno neodvisno.
Upravljanje področij gospodarskih javnih služb je namenjeno varovanju uporabnikov
pred morebitno zlorabo monopolnega položaja izvajalcev teh dejavnosti, varovanju
investitorjev pred arbitrarnim delovanjem vlade in uprave in zagotavljanju ekonomske
učinkovitosti delovanja izvajalcev teh dejavnosti. Da bi javne agencije lahko
zagotavljale te cilje, morajo imeti pooblastila, da urejajo splošna razmerja z
abstraktnimi pravnimi akti in tako predpisujejo način in pogoje izvajanja javnih služb,
vsekakor pa morajo imeti tudi nadzor nad izvajanjem teh aktov. V njihovi pristojnosti
je tudi določanje pogojev za opravljanje dejavnosti in določanje cen. Kaj bodo
podrobnejše naloge v okviru teh temeljnih funkcij, je odvisno od značilnosti
upravljanega področja, po drugi strani pa od značilnosti javne agencije in tradicionalnih
pogledov o tem, katera vprašanja so politična in katera bolj ali manj vrednostno
nevtralna (Pirnat, 1999, str. 38 – 39).
Javne agencije bodo tako prišle v poštev v primerih, ko narava področja zahteva
visoko stopnjo samostojnosti in neodvisnosti od dnevne politike, in v primerih, ko
samostojnost omogoča učinkovitejše in kakovostnejše poslovanje (Virant, 2001, str.
288 – 289). Vsekakor moramo biti pozorni na to, da mora biti dejavnost takšna, da je
vsaj v določeni meri prisoten naravni monopol, ki je temeljni razlog za njeno
upravljanje, da je po svoji naravi gospodarska, torej take narave, da je namenjena
pridobivanju dobička in s tem zanimiva za investitorje, in da ima relativno širok krog
uporabnikov, katerih interese je potrebno varovati (Pirnat, 1999, str. 40). Ker je z
osamosvojitvijo javnih agencij delno oteženo sodelovanje z drugimi deli uprave, je
potrebno pri določanju njihovih nalog paziti tudi na to dejstvo. Obstajati mora široka
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avtonomija organizacije in področja, pri katerem ni potrebna stalna koordinacija z
drugimi resorji, saj se z relativno osamosvojitvijo posameznih institucij možnost stalne
medsebojne koordinacije in usklajevanja zmanjša (Jambrek in Virant, 2000, str. 158).
Seveda pa je potrebno poudariti, da bodo podrobne naloge in pooblastila teh institucij
morala biti prilagojena posameznemu področju, na katerem deluje javna agencija.

7.1.5

7.1.5.1

Javne agencije v Republiki Sloveniji

Razvoj javnih agencij v Republiki Sloveniji

Tudi Republika Slovenija se v skladu s sodobnimi evropskimi trendi usmerja k
ustanavljanju agencij in s tem pripomore k zmanjševanju državne uprave194 v ožjem
pomenu besede. Le-ta naj bi imela regulatorno in nadzorstveno funkcijo, paradržavne
organizacije, med katere spadajo tudi agencije, pa bi postopno prevzele večino funkcij,
ki v državno upravo v ožjem pomenu besede195 ne sodijo in bi jih bilo mogoče bolje,
hitreje in ob manjši obremenitvi javnih sredstev (proračuna) opravljati zunaj nje. S tem
se omogoča samostojno in neodvisno urejanje določenega področja, tudi od politike.
V Sloveniji smo pri ustanavljanju javnih agencij bolj na začetku, saj je bil Zakon o
javnih agencijah196, ki je vzpostavil možnost njihovega oblikovanja, sprejet junija 2002.
Omenjeni zakon ureja javne agencije kot paradržavne organizacije. Vprašanja javnih
agencij ureja le statusno, vsebino pa prepušča področnim zakonom. Javna agencija se
tako lahko ustanovi samo na podlagi posebnega pooblastila v področnem zakonu.
Zakon o javnih agencijah je bistvenega pomena za institucionalno preobrazbo naše
državne uprave, vsekakor pa vzpostavlja pomembno dolžnost, da se opredeli funkcije,
ki izpolnjujejo pogoje za prenos na javne agencije, in funkcije, ki naj se iz obstoječih
organov v sestavi združijo nazaj v ministrstva. Seveda pa javnih agencij ne
potrebujemo samo za preoblikovanje obstoječih institucij, ampak tudi za opravljanje
novih nalog, ki se pojavljajo v procesu našega vključevanja v Evropsko unijo (Trpin,
2000, str. 188).
Pojem javna agencija se v slovenskem prostoru ni uporabljal enotno, saj so to
poimenovanje uporabljali organizacijsko različni javnopravni subjekti. V Sloveniji
obstajajo nekatere organizacije, ki imajo v svojem imenu naziv agencija, vendar ne gre
za neodvisne upravne institucije, temveč praviloma za organe v sestavi ministrstev, ali
pa sploh ne opravljajo upravnih nalog. Pri Agenciji za radioaktivne odpadke gre,
denimo, za organizacijo, ki je oblikovana kot javni gospodarski zavod in ne kot javna
194
195
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Kar je tudi eden od ciljev reforme javne uprave.
Ministrstva, organi v njihovi sestavi, vladne službe.
Zakon o javnih agencijah. Uradni list RS, št. 52/2002 in 51/2004-EZ-A.
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agencija. Iz navedenega izhaja, da v Republiki Sloveniji, z izrazom »agencija« v bistvu
ne moremo opredeliti neke skupne značilnosti organizacij javnega sektorja ne v
pogledu pravne subjektivitete in ne v pogledu vodenja s strani političnih funkcionarjev
ali strokovnjakov, notranje organizacije, načina financiranja in podobno. V slovenski
ureditvi tako poznamo v bistvu dva tipa »agencij«. Prvi tip pripada agencijam, ki so
ustanovljene kot pravne osebe javnega prava sui generis na podlagi področnih
zakonov.197 In ustanovljene pred uvedbo Zakona o javnih agencijah. Značilnost teh je,
da niso vključene v organizacijsko strukturo upravnih organov, da zaposleni nimajo
statusa uradnikov, da njihovi organi niso sestavljeni iz političnih funkcionarjev ter da
imajo določeno stopnjo samostojnosti glede notranje organizacije, financiranja in
kadrovanja. Zakon o javnih agencijah le deloma posega v agencije, ki so obstajale
pred njegovo uveljavitvijo, s tem da določa, da morajo svoje splošne akte uskladiti z
določenimi določbami zakona.
Le izraz »javna agencija» predstavlja določeno poenotenje glede oblike organizacije,
ustanovljene na podlagi Zakona o javnih agencijah. Te javne agencije imajo lastnosti,
ki so predpisane z navedenim zakonom, pri čemer so odstopanja mogoča le v primeru,
da bi tako določal poseben zakon. Javne agencije so v skladu z zakonom prav tako
samostojne osebe javnega prava, ki jih je ustanovila vlada ali lokalna skupnost ali več
ustanoviteljev skupaj, s tem da je področni zakon določil njihovo ustanovitev.
Ustanovijo se za opravljanje različnih vrst nalog v javnem interesu.
Za potrebe tega magistrskega dela bom uporabljala izraz javne agencije in Zakon o
javnih agencijah, saj bom preučila prednosti in slabosti te organizacijske oblike.
Javne agencije so kot neodvisne upravne institucije izločene iz državne uprave. Imajo
položaj nosilcev javnih pooblastil, ki poleg upravnih organov, to je ministrstev, organov
v sestavi ministrstev in upravnih enot, opravljajo upravne naloge. Vendar pa za razliko
od ministrstev in upravnih enot niso niti približno tako enoliko urejene, prej nasprotno.

7.1.5.2

Razlogi za ustanavljanje javnih agencij v Republiki
Sloveniji

Trend reforme javne uprave v evropskem prostoru je seveda vplival tudi na Republiko
Slovenijo. Njen namen je prestrukturiranje sistema javne uprave v učinkovito delujoč
sektor. Reforma javne uprave je kontinuiran in kompleksen proces, ki bo imel
daljnosežne posledice, vsekakor pa je nujen, saj obstajajo vse večje zahteve po bolj
učinkovitem izkoriščanju človeških in finančnih virov (Hunink, 1998, str. 287).
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Med te sodijo: Agencija za zavarovalni nadzor, Agencija za energijo, Agencija za trg
vrednostnih papirjev, Agencija za pošto in elektronske komunikacije.
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Zahteve po reformi javne uprave prihajajo iz javnosti, ki je do uprave zelo kritična, ter
v obliki posrednih pritiskov EU. Na področju javne uprave sicer ni aquis communitaire,
vendar morajo države, če želijo učinkovito sodelovati, poenotiti izhodišča svojih
ureditev. V današnjem času je namreč splošno sprejeto dejstvo, da je javna uprava
ključni dejavnik za gospodarsko konkurenčnost države, članstvo v EU pa nujno
pogojeno s tem, da so vlade organizirane tako, da lahko učinkovito sodeluje z
mednarodnimi organizacijami (Bonwitt, 1996, str. 339).
Razlogi za ustanavljanje javnih agencij so neposredno povezani s cilji reforme javne
uprave ter cilji modernizacije slovenske javne uprave, kateri so: zakonito delujoča,
politično nevtralna, odprta in transparentna, profesionalna, učinkovita in k uporabniku
usmerjena javna uprava, ki deluje po načelih kakovosti, se hitreje odziva na potrebe
uporabnikov ter zagotavlja informacije o svojem delovanju. Navedeno naj bi dosegli
(Bohinc, 2001, str. 44 – 45):
• z zagotovitvijo kakovostnejšega izvajanja nalog, vzpostavitvijo učinkovitejšega
nadzora in boljšim uveljavljanjem odgovornosti;
• z razvojem javnih služb, ki bodo usmerjene k uporabniku;
• z izboljšanjem položaja javnih uslužbencev;
• z boljšim izkoristkom zmogljivosti moderne informacijske tehnologije;
• z izboljšanjem kakovosti pravne regulative in okrepitvijo usmerjevalne in
spremljevalne naloge upravnega sistema.
S pomočjo teh neodvisnih institucij se oblikovanje politike ločuje od njenega izvajanja,
izvaja se nadzor nad delovanjem javnih služb, spodbuja konkurenca in omogoča večje
sodelovanje javnosti pri sprejemanju odločitev.
Skratka, ključna področja reforme javne uprave so: reorganizacija državne uprave,
izboljšanje kakovosti dela v upravi, zlasti kakovosti upravnih storitev, uslužbenski
sistem in sistem upravljanja s kadrovskimi viri, zmanjševanje administrativnih ovir,
poenostavitev in standardizacija postopkov.
Ko govorimo o reformi, moramo poudariti, da ni modela, ki bi ga lahko brez
pomislekov sprejeli, saj gre za različne vrste in tipe pa tudi za obsežnost reform.
Dolžnost vsake vlade je, da poskuša najti tisto pravo različico reforme, ki se bo
najbolje vklopila v celoten pravni in politični sistem države (Peters, 2001, str. 348).
Reorganizacija predstavlja le del reforme javne uprave. Podlaga za reorganizacijo sta
Zakon o državni upravi /ZDU/198 in Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/199.
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Zakon o državni upravi. Uradni list RS, št. 52/2002, 56/2003, 83/2003-UPB1, 45/2004ZdZPKG, 61/2004, 97/2004-UPB2, 123/2004, 24/2005-UPB3, 93/2005, 113/2005-UPB4 in
126/2007-ZUP-E.
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Skratka, cilji reforme javne uprave so razlogi za sprejetje odločitve o ustanavljanju
javnih agencij. Tu je potrebno izpostaviti naslednje cilje, in sicer: prilagajanje
zahtevam EU ter povečanje učinkovitosti javne uprave ter racionalizacija delovanja in
organizacija uprave.
Razlog za ustanavljanje javnih agencij je tudi večja avtonomija, ki je pripeljala do
prenašanja oblasti na agencije, ki niso več del državne uprave. Kriteriji avtonomije
agencije so: pravnoformalno gre za samostojno pravno osebo, kadrovska avtonomija,
ki se kaže v postavljanju direktorjev z javnim natečajem, in finančna avtonomija, ki se
kaže v tem, da ima agencija zagotovljena sredstva, vsaj del teh pa pridobiva na trgu.
Javne agencije se ustanovijo na področjih, kjer gre za popolno operativno delo, kjer
naj ne bi bilo političnega vpliva, kjer je delo profesionalno, operativno, konkretno delo,
strokovno delo, ki naj se izvaja učinkovito.
Vsekakor je potrebno pazljivo preučiti, kateri sektorji te obsežne sfere so sploh
primerni za tovrstno organiziranje, saj se je v nekaterih primerih izkazalo, da pa to le ni
bila najboljša rešitev.

7.1.6

7.1.6.1

Pravna podlaga za ustanavljanje javnih agencij v Republiki
Sloveniji

Ustavni okvir

Ustava Republike Slovenije relativno togo ureja organizacijo in delovanje uprave. Ob
Vladi Republike Slovenije kot organu izvršne oblasti in najvišjem organu državne
uprave ustava Republike Slovenije v poglavju o upravi ureja le še ministrstva. Tako
določa, da organizacijo uprave njene pristojnosti in način imenovanja njenih
funkcionarjev ureja zakon (Ustava RS, 120. člen). Upravni organi opravljajo svoje
delo samostojno in v okviru in na podlagi ustave in zakonov. Proti odločitvam in
dejanjem upravnih organov in nosilcev javnih pooblasti je zagotovljeno sodno
varstvo pravic in zakonitih interesov državljanov in organizacij ter določeno, da
naloge uprave opravljajo neposredno ministrstva (Ustava RS, 121. člen). Z zakonom
pa lahko samoupravne skupnosti, podjetja in druge organizacije ter posamezniki
dobijo javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij državne uprave (Jambrek
in Virant, 2000, str. 156 – 157).
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Zakon o javnih uslužbencih. Uradni list RS, št. 56/2002, Ur.l. RS, št. 110/2002-ZDT-B,
2/2004-ZDSS-1 (10/2004 popr.), 23/2005, 35/2005-UPB1, 62/2005 Odl.US: U-I-294/04-15,
113/2005, 21/2006 Odl.US: U-I-343/04-11, 23/2006 Skl.US: U-I-341/05-10, 32/2006-UPB2,
62/2006 Skl.US: U-I-227/06-17, 131/2006 Odl.US: U-I-227/06-27, 11/2007 Skl.US: U-I-214/0514, 33/2007, 63/2007-UPB3.
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Javne agencije je mogoče postaviti v ustavni kontekst samo pod institut javnega
pooblastila, pod katerim se tako skriva vsakršno izvajanje upravnih nalog zunaj
neposredne uprave, ki jo predstavljajo ministrstva in organi v njihovi sestavi, in
privatizirano izvajanje (Virant, 2001, str. 289). Pri ustanavljanju teh novih statusnih
oblik je mogoče ugotoviti, da po eni strani ne zasledujejo določene organizacijske
enotnosti ter da po drugi strani v veliko primerih vsebujejo medsebojno sorodne
naloge, ki so po vsebini postavljene na mejo med oblastvenim delovanjem (izvrševanjem
javnih pooblastil) in zagotavljanjem storitev in dobrin uporabnikom (naloge javne službe)
(Jambrek in Virant, 2000, str. 157).

7.1.6.2

Zakonska ureditev

Navedeni ustavni okviri predstavljajo ministrstva kot temeljno obliko izvrševanja
nalog uprave. Zakon o državni upravi /ZDU/200 določa, da upravne naloge opravljajo
upravni organi, in sicer ministrstva, organi v njihovi sestavi in upravne enote. Zakon
popravlja rešitve Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev201, ki je
razčlenjeval posamezna ministrstva na organe in organizacije v njihovi sestavi in
močno omejeval prilagajanje dejanskemu stanju in potrebam tako, da upravni organi v
sestavi niso več določeni. Zakon o državni upravi tako poleg določanja upravnih
organov posebno pozornost namenja tudi javnim agencijam in drugim nosilcem
javnih pooblastil (ZDU, 15. člen), saj bo vzporedno z zmanjševanjem števila
organov v sestavi ministrstev teklo preoblikovanje dela nekaterih organov v sestavi
v javne agencije (Bohinc, 2001, str. 47). Javna agencija se tako lahko ustanovi za
upravljanje upravnih nalog v skladu s posebnim zakonom, ki ureja javne agencije.
Posebej pa je področje javnih agencij uredil Zakon o javnih agencijah /ZJA/202, ki
tako odgovarja na potrebo po enotnem in preglednem urejanju odnosov med državo
in navedenimi organizacijami, vzpostavlja jasna razmerja odgovornosti tako do
ustanovitelja kot tudi uporabnikov ter povečuje nadzor nad njihovim delom, kar vodi
tudi k povečanju učinkovitosti in racionalnosti trošenja javnih sredstev (Jambrek in
Virant 2000, str. 157). Zakon pa v tudi določa, da mora imeti ustanovitelj za
ustanovitev posamezne javne agencije podlago v posebnem zakonu (ZJA, 2. člen).
Zakon o javnih agencijah je sistemski zakon, ki v slovenskem prostoru ureja novo
statusno obliko nosilcev javnih pooblastil ter določa pravila za njeno oblikovanje
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Zakon o državni upravi. Uradni list RS, št. 52/2002, 56/2003, 83/2003-UPB1, 45/2004ZdZPKG, 61/2004, 97/2004-UPB2, 123/2004, 24/2005-UPB3, 93/2005, 113/2005-UPB4 in
126/2007-ZUP-E.
201
Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev. Uradni list RS, št. 71/1994, 47/1997,
60/1999, 30/2001.
202
Zakon o javnih agencijah. Uradni list RS, št. 52/2002 in 51/2004-EZ-A.
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(Jambrek in Virant, 2000, str. 157–159). Javne agencije ureja kot paradržavne
organizacije, ki po svojih lastnostih ustrezajo zgoraj navedenim karakteristikam. Prav
zaradi mnogih specifičnosti, katerim je treba prilagoditi organizacijsko obliko, je zakon
relativno splošen in določa le temeljne okvirje, ki so potrebni za ustanovitev in
delovanje javnih agencij, kot so: ustanovitev, pogoje za ustanovitev, sestavine
ustanovitvenega akta ter pridobitev pravne sposobnosti. Opredeljuje tudi pristojnosti
ustanovitelja203, ki imenuje in razrešuje vodstvo javne agencije ter daje soglasje k
temeljnim programom in poročilom javne agencije. Zakon določa organe javne
agencije204, pogoje za njihovo razrešitev in imenovanje ter njihove pristojnosti in
odgovornosti.
Pomemben cilj, ki ga zasleduje zakon, je tudi zmanjševanje obsega državne uprave v
ožjem pomenu besede, v javne agencije pa naj bi se postopoma izločila večina
funkcij, ki v državno upravo v ožjem pomenu besede ne sodijo in bi jih bilo mogoče
bolje, hitreje in ob manjši obremenitvi javnih sredstev opravljati zunaj nje, kar
omogoča tudi izpolnjevanje potrebe po neodvisni regulaciji. To pomeni samostojno
urejanje določenega področja, pri katerem je povečana neodvisnost od kratkoročnih
političnih ciljev, seveda pa se ob tem ne posega v določanje dolgoročnih političnih
usmeritev s strani državne oblasti. Zasledovanje slednjih je seveda nujni element
delovanja javnih agencij, saj se ustanovijo z namenom dolgoročnega zagotavljanja
javnih interesov.
Prenos nalog izven ožje državne uprave bo povečal tudi prilagojenost okolju, torej
uporabnikom, za katere se te naloge izvajajo, in vsakokratno hitrejše prilagajanje
njihovim potrebam. Vse bolj se namreč tudi naša javna uprava srečuje z nujnostjo, da
se močneje usmerja v potrebe strank, uporabnikov javnih storitev, da bi tako
preprečila razsipnost ekonomsko omejenih virov, hkrati pa se javna podjetja nahajajo v
vedno bolj ostri konkurenci s privatnimi ponudniki, ki ponujajo ciljni skupini
substitucijske možnosti (Tratar, 2000, str. 110 – 111). S prenosom opravljanja
upravnih nalog na javno agencijo se položaj uporabnikov ne sme poslabšati.
Opravljanje nalog zunaj državne uprave torej omogoča tudi približevanje
uporabnikom, ki je prav na tem področju izjemnega pomena, saj povečuje možnosti
racionalnejšega in prijaznejšega zadovoljevanja njihovih potreb, po drugi strani pa
povečuje njihov nadzor nad kvaliteto in ustreznostjo delovanja institucij javnega
sektorja. Ob vzpostavitvi ustreznih mehanizmov vpliva uporabnikov na delovanje
javnih agencij bo posledično prevladoval javni interes, torej tisti, zaradi katerega je
bila agencija sploh ustanovljena. Zakon tako zasleduje eno temeljnih pravic, ki jih
203

V vlogi ustanovitelja nastopi Vlada Republike Slovenije in svet lokalne skupnosti in ne
posamezni funkcionar (minister ali župan), kar povečuje neodvisnost javne agencije. Javno
agencijo pa lahko ustanovi tudi več ustanoviteljev.
204
Organa javne agencije sta direktor in svet javne agencije.
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določa ustava205, in sicer pravico vsakega državljana, da v skladu z zakonom
neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodeluje pri upravljanju javnih zadev.
Vendar zasledovanje javnega interesa ne sme pomeniti prevlade in izključujočega
vpliva uporabnikov na delovanje javne agencije, saj so neposredni uporabniki storitev
deloma tudi končni uporabniki, torej posamezniki. Javna agencija deluje v javnem
interesu, zaradi tega je preseganje okvirja sodelovanja uporabnikov, tako da bi
uporabniki imeli prevladujoč vpliv na odločanje, sistemsko nedopustno. Namesto
javnega interesa bi tako lahko prišli do izraza posebni, partikularni interesi skupin
uporabnikov, kar bi bilo v nasprotju s položajem javne agencije v sistemu javne uprave
(Jambrek, Virant, 2000, 159 – 160).
Seveda pa bo za uresničevanje zastavljenih ciljev potrebno upoštevati tudi določene
pogoje za ustanavljanje javnih agencij, predvsem pravilna izbira področij, ki bodo
prenesena v pristojnost odločanja agencij, dopustitev resnične možnosti samostojnega
in neodvisnega odločanja, kar bo zagotavljalo tudi uresničevanje potreb uporabnikov
na tem področju, jasna določitev namena javne agencije in s tem jasnih ciljev, ki jih
javna agencija mora doseči, ter potrebni nadzor nad njihovim doseganjem. Zakon te
pogoje nakazuje le v določeni meri, saj je odločitev o njihovem izpolnjevanju
potrebno sprejeti za vsak posamezen primer posebej, ob povezovanju z vsebinskimi
vprašanji posameznega področja, za katero je po odločitvi ustanovitelja potrebno
ustanoviti javno agencijo.
Vsekakor kaže slediti opozorilom tujih strokovnjakov, da lahko pretirana
»agencizacija« privede v nepregleden in dezintegriran sistem javne uprave in javnih
financ. Glede na tradicionalno naravnanost našega upravnega sistema k daleč
prevladujoči vlogi neposredne uprave radikalne spremembe vsekakor niso preveč
zaželene (Virant, 2001, str. 289).

7.1.7

Naloge javne agencije

V skladu z Zakonom o javnih agencijah je to oseba javnega prava, ki je pri izvajanju
nalog, zaradi katerih je ustanovljena, samostojna in ima lastno pravno osebnost.
Večina nalog neodvisnih upravnih institucij je nedvomno upravne narave, saj gre za
odločanje o zadevah drugih in zagotavljanje izvajanja teh odločitev (Pirnat, 2000, str.
1396 – 1401).
Na podlagi Zakona o javnih agencijah izhaja, da javna agencija opravlja:
• regulatorne naloge (ZJA, 27. člen) – agencija izdaja splošne akte, s katerimi
ureja pravna razmerja širšega pomena in odloča v posamičnih stvareh. To

205

44. člen Ustave Republike Slovenije.
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pomeni, da ima javna agencija javno pooblastilo za izdajo splošnih pravnih
aktov206 in izdajo konkretnih pravnih aktov207;
• razvojne naloge (ZJA, 29. člen) – te obsegajo zlasti svetovanje, opravljanje
strokovnih, razvojnih nalog za državne organe, lokalne skupnosti ter fizične
osebe ali pravne osebe, sprejemanje ukrepov iz lastne pristojnosti ter
razporejanje in dodeljevanje finančnih spodbud in drugih sredstev; seveda pa
mora ustanovitelj z ustanovitvenim aktom te naloge podrobneje določiti;
• strokovne naloge (ZJA, 30. člen) – skladno z namenom, zaradi katerega je
bila ustanovljena. Ko gre za izvajanju strokovnih nalog javne agencije, morajo
sodelovati tudi državni organi, organi lokalnih skupnosti ter osebe javnega
prava. Ta obveza se nanaša na posredovanje vseh podatkov, ki jih agencija
potrebuje za opravljanje strokovnih nalog, strokovnih analiz, ter drugih vrst
obdelav podatkov, javni agenciji proti plačilu posredovati podatke, ki jih za
njihovo pripravo potrebuje; gre za strokovno pripravo splošnega akta agencije
ali za strokovno pripravo upravne odločbe agencije, iz česar izhaja, da gre za
povezavo z opravljanjem regulatornih nalog agencije;
• nadzorstvene naloge (ZJA, 31. člen) – te vključujejo nadzor primernosti in
strokovnosti dela pravnih in fizičnih oseb, katerim dodeljuje finančna sredstva
ali druge oblike spodbud, ter drugih oseb, za katere zakon tako določa. O
opravljanju nadzora izdaja agencija poročila.
Izvajanje teh nalog je namen ustanovitve javne agencije.
Poleg zgoraj navedenih nalog lahko javna agencija opravlja tudi dejavnosti, ki so
povezane z njenim ustanovitvenim namenom oziroma nalogami, če je tako določeno z
ustanovitvenim aktom skladno s posebnim zakonom (ZJA, 32. člen).
Javni agenciji je z zakonom dana možnost, da se prilagaja izvajanju nalog, za katere
nosi odgovornost.
Pri izvrševanju nalog javnih agencij je dan poudarek na samostojnosti, strokovnosti in
neodvisnosti izvrševanja nalog.
Samostojnost izvrševanja nalog temelji na strokovnosti vodenja in delovanja institucije,
saj naj se na javno agencijo ne bi prenašalo odločanje o temeljnih strateških in
političnih odločitvah.
Zahteva po strokovnosti pa daje javni agenciji neodvisnost od kratkoročnih političnih
ciljev, ki bi lahko bili nasprotni namenu in javnemu interesu, katerega le-ta zasleduje
pri svojem delu.
206

Zakon določa, da splošne pravne akte izdaja svet agencije in kot to velja nasploh za
predpise, jih je potrebno objaviti v Uradnem listu RS.
207
Ker gre za odločanje o upravnih stvareh, so to upravne odločbe.

98

Neodvisnost, ki je tudi eden izmed razlogov za nastajanje javnih agencij, se tako izraža
preko elementov, kot so: organizacijska neodvisnost, funkcionalna neodvisnost,
finančna neodvisnost, personalna neodvisnost in pravna neodvisnost. Kako se kažejo
elementi neodvisnosti v Zakonu o javnih agencijah, pa je navedeno v nadaljevanju.
Organizacijska neodvisnost se kaže v tem, da se javna agencija ustanovi kot
ločena organizacija, ki ni del državnega aparata in ni neposredno podrejena drugemu
državnemu organu ter ima nujno lastnost posebne pravne osebe.
Na neodvisnost bistveno vpliva tudi način ustanovitve javne agencije. Če jo ustanovi
vlada s svojim aktom, je neodvisnost od izvršilne oblasti mnogo manjša kot pri
agencijah, ki so ustanovljene z zakonom. Primeri nekaj takšnih agencij v Republiki
Sloveniji so: Agencija za trg vrednostnih papirje, ki jo ureja Zakon o trgu vrednostnih
papirjev, Agencija za energijo, ki jo ureja Energetski zakon, Agencija za zavarovalni
nadzor, ki jo ureja Zakon o zavarovalništvu in še druge. V zvezi z navedenim je
pomembna določba Zakona o javnih agencijah, ki pravi, da mora imeti ustanovitelj za
ustanovitev javne agencije podlago v posebnem zakonu (ZJA, 3. odstavek 2. člena). To
pomeni, da zgolj na podlagi Zakona o javnih agencijah ni mogoče ustanoviti nobene
javne agencije, kar zelo omeji možnost uporabe tega zakona.
Eden od pomembnih elementov neodvisnosti in eden od pomembnih razlogov za
ustanovitev javne agencije je tudi finančna neodvisnost. Ta se kaže v možnosti
neposrednega financiranja upravnih nalog (javna pooblastila) kot tudi drugih nalog
agencije, torej z neposrednimi plačili uporabnikov, čeprav proračunskega financiranja
ni mogoče izključiti. Zakon o javnih agencijah predvideva dvojno financiranje, in sicer
financiranje iz proračuna in prihodke iz svojega delovanja oziroma poslovanja (ZJA, 2.
odstavek 39. člena). Slednje pridobiva javna agencija kot vsaka druga pravna oseba,
pri čemer zakon posebej poudarja tarifo (ZJA, 40. in 41. člen) in pravi, da se pred
sprejemom tarife v določenem roku pridobi mnenje uporabnikov storitev208, hkrati pa
določa, da se skupaj s tarifo ali z njeno spremembo objavi209 tudi obrazložitev, ki
navede razloge in cilje, ki utemeljujejo navedene spremembe. Ob upoštevanju dejstva,
da je za izdajo ali spremembo tarife potrebno pridobiti dovoljenje ustanovitelja, je ta
postopek eden od bistvenih elementov nadzora nad financiranjem javnih agencij, saj
bodo uporabniki storitev obveščali ustanovitelja o morebitnih napakah ali
nepravilnostih pri določanju cen storitev, kar bo javno agencijo sililo v razumno in
utemeljeno določanje cen storitev. V tem primeru se vzpostavi bolj racionalen odnos
neposrednih uporabnikov storitev, ki te storitve izkoriščajo v skladu z dejanskimi
potrebami, ne pa neomejeno na račun davkoplačevalcev, hkrati pa je zagotovljena
208

Storitve, ki jih opravlja javna agencija, so z zakonom določene kot posebne ali izključne
pravice javne agencije in tržne storitve.
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Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije.
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večja samostojnost javne agencije pri njenem delu (Jambrek in Virant, 2000, str. 164).
To je pomembno iz dveh razlogov: po eni strani ti stroški ne obremenjujejo splošnega
proračuna, po drugi strani pa pokažejo izvajalcem teh dejavnosti dejanske stroške
izvajanja dejavnosti. V Republiki Sloveniji se ostale javne agencije večinoma financirajo
samostojno na podlagi izdanih tarif ali taks. Drugi viri predstavljajo sredstva
financiranja javnih agencij v manjši meri.
Prav tako pa je potrebno poudariti, da naj bi agencije opravljale in tržile le tiste
storitve, ki se opravljajo v javnem interesu na podlagi izključne pravice in pri katerih
gre za opravljanje oblastvenih dejanj in drugih storitev, ki jih ni mogoče zagotoviti na
trgu. Skratka javne agencije naj ne bi opravljale tistih storitev, ki jih zagotavlja zasebni
sektor na trgu (OECD/SIGMA 2001), saj bi to kvarilo delovanje privatnega sektorja in
povzročalo nepotrebno trošenje javnih sredstev.
Sredstva pa lahko javna agencija pridobiva tudi iz proračuna v skladu s pogodbo,
sklenjeno z ustanoviteljem (ministrstvom ali lokalno skupnostjo) (ZJA, 1. alineja 39.
člena). Za pridobitev teh sredstev v celoti velja Zakon o javnih financah /ZJF/210,
predvsem določbe o oblikovanju finančnih načrtov posrednih uporabnikov proračuna211
in tudi določbe o prevzemanju obveznosti neposrednih uporabnikov proračuna s
pogodbami212. Posredno financiranje je s stališča neodvisnosti manj priporočljivo.
Za celotno podobo javne agencije je potrebno zagotoviti tudi neodvisnost vseh
zaposlenih v javni agenciji, tako imenovano personalno neodvisnost, še posebno
vodilnih in tistih, ki odločajo. Zaposleni morajo biti podvrženi pravilom, ki sankcionirajo
podkupovanje in zlorabo položaja. Za vodilne pa veljajo še dodatna pravila, ki so
določena v zakonu, in sicer: imenovanje za določen čas, in sicer za dobo pet let213;
jasna pravila in pregleden postopek imenovanja214 ter zagotovitev strokovnosti
vodilnega kadra. Zagotovitev, da bo vodstveni kader imenovan na podlagi
strokovnosti, izhaja iz zakona, in sicer z izvedbo postopka izbire kandidatov, ki je
utemeljena na izvedenem javnem natečaju.215 Za direktorje javnih agencij se ne
uporabljajo določbe o zaposlovanju uradnikov na podlagi Zakona o javnih
uslužbencih216, razen določb o javnem natečaju217: Rešitev je oblikovana tako, da
zagotavlja varstvo strokovnosti in neodvisnosti dela javne agencije218.
210

Zakon o javnih financah. Uradni list RS, št. 79/1999, št. 124/2000, 79/2001, 30/2002,
56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP in 14/2007-ZSPDPO.
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3., 26. in 27. člen Zakona o javnih financah.
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50. in 51. člen Zakona o javnih financah.
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19. člen Zakona o javnih agencijah.
214
21. člen Zakona o javnih agencijah.
215
21. člen. Zakona o javnih agencijah.
216
Zakon o javnih uslužbencih. Uradni list RS, št. 56/2002, Ur.l. RS, št. 110/2002-ZDT-B,
2/2004-ZDSS-1 (10/2004 popr.), 23/2005, 35/2005-UPB1, 62/2005 Odl.US: U-I-294/04-15,
113/2005, 21/2006 Odl.US: U-I-343/04-11, 23/2006 Skl.US: U-I-341/05-10, 32/2006-UPB2,
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Funkcionalna neodvisnost javnih agencij pomeni, da morajo biti našteti elementi
neodvisnosti določeni v zakonskih predpisih, s tem da ni izključen vpliv ustanovitelja in
uporabnikov storitev na odločanje.

7.1.8

Javna agencija kot oseba javnega prava

Zakon o javnih agencijah ureja javno agencijo kot statusno obliko osebe javnega
prava. Lastnost pravne osebe daje pomembne prispevke v neodvisnosti teh institucij in
se pojavlja v naslednjih določbah Zakonu o javnih agencijah in drugih področnih
zakonih, in sicer:
• samostojno nastopati v pravnem prometu219 in nositi odgovornost za
obveznosti s svojim premoženjem220. Slednja poudarja odgovornost, ki velja za
vsako pravno osebo. Odgovornost se nanaša le na premoženje javne agencije
in ne na opremo in prostore, ki so v lasti ustanovitelja;
• samostojno pripraviti finančni načrt221, kar pomeni, da lahko v okviru
zagotovljenih prihodkov posluje mnogo bolj samostojno;
• lažje in ustreznejše plačevanje vrhunskih strokovnjakov, ki jih institucija
potrebuje;
• neodvisno financiranje222 je mogoče izvesti le v primeru, da gre za samostojno
pravno osebo.
Ker mora za ustanovitev posamezne javne agencije imeti ustanovitelj podlago v
posebnem zakonu, njene funkcije so javne narave, financiranje pa je javno ne glede na
to ali se financira neposredno ali posredno, zagotovo govorimo o osebi javnega prava.
To pa seveda pomeni, da za neodvisne upravne institucije v celoti velja režim oseb
javnega prava, zlasti nadzor Računskega sodišča Republike Slovenije, uporaba
predpisov o javnih naročilih in uporaba predpisov o proračunskem financiranju (po
Pirnatu, 1999, str. 48).

62/2006 Skl.US: U-I-227/06-17, 131/2006 Odl.US: U-I-227/06-27, 11/2007 Skl.US: U-I-214/0514, 33/2007, 63/2007-UPB3.
217
58. do 63. in 66. člen Zakona o javnih uslužbencih.
218
23. člen Zakona o javnih agencijah.
219
28. člen Zakona o javnih agencijah.
220
43. člen Zakona o javnih agencijah.
221
26. in 27. člen Zakona o javnih financah.
222
39. člen Zakona o javnih agencijah.
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7.1.9

Organi javne agencije

Zakon določa dva organa javne agencije: svet javne agencije in direktorja (ZJA, 11.
člen). Imenuje ju ustanovitelj223 na podlagi strokovnosti in ne na podlagi političnih
kriterijev.
Svet je organ upravljanja in združevanja interesov uporabnikov ter javnega interesa.
Sprejema splošne akte, program dela, finančni načrt ter letno poročilo in ima tudi
nadzorstvena pooblastila nad delom direktorja (ZJA, 18. člen). V svetu so lahko
zastopani tudi predstavniki uporabnikov (ZJA, 14. člen).
Direktor javne agencije izdaja posamične akte, predstavlja in zastopa agencijo ter vodi
njeno delo. Tako kot člani sveta javne agencije je tudi direktor imenovan na podlagi
javnega natečaja za dobo petih let in ima pravico reelekcije (ZJA, 19. člen). Ker gre za
izrazito strokovno opravljanje dela, so pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba za mesto
direktorja javne agencije, določene v zakonu in ustanovitvenem aktu (ZJA, 19. člen).
Zakon o javnih agencijah določa primere in postopek za oba organa za predčasno
razrešitev.224 Razmerja med obema organoma določata zakon in ustanovitveni akt.225
Prav tako pa Zakon o javnih agencijah postavlja stroge pogoje glede njihovega
imenovanja in nezdružljivosti funkcije, kar naj bi zagotavljalo neodvisnost in
strokovnost javne agencije.

7.1.10 Nadzor nad javno agencijo
Zakon o javnih agencijah loči dve vrsti nadzora nad delovanjem javnih agencij. Nadzor
nad zakonitostjo, namembnostjo, učinkovito in uspešno rabo sredstev javne agencije
opravlja Računsko sodišče RS (ZJA, 47. člen), nadzor nad delom in poslovanjem pa
ministrstvo na tistem delovnem področju, na katerem javna agencija deluje, oziroma
uprava lokalne skupnosti (ZJA, 48. člen).
Nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo javne finance, finančno, materialno in
računovodsko poslovanje, zakonitost, namenskost in smotrnost uporabe sredstev,
pridobljenih iz proračuna, in nad upravljanjem s premoženjem v lasti ali uporabi
agencije pa ministrstvo, pristojno za finance (ZJA, 2. odstavek 48. člena). Nadzor nad
izvajanjem predpisov o upravnem postopku, poslovnem času, uradnih urah,
poslovanju s strankami, dokumentarnim gradivom in zagotavljanju javnosti delovanja
opravlja ministrstvo, pristojno za upravo (ZJA, 3. odstavek 48. člena).
223
224
225

Tretji odstavek 12. člena in drugi odstavek 19. člena Zakona o javnih agencijah.
23. in 24. člen Zakona o javnih agencijah.
7. člen Zakona o javnih agencijah.
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Zakon o javnih agencijah loči dve vrsti nadzora nad delovanjem javnih agencij. Nadzor
nad zakonitostjo, namembnostjo, učinkovito in uspešno rabo sredstev javne agencije
opravlja Računsko sodišče RS (ZJA, 47. člen), nadzor nad delom in poslovanjem pa
ministrstvo na tistem delovnem področju, na katerem javna agencija deluje, oziroma
uprava lokalne skupnosti (ZJA, 48. člen).
Nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo javne finance, finančno, materialno in
računovodsko poslovanje, zakonitost, namenskost in smotrnost uporabe sredstev,
pridobljenih iz proračuna, in nad upravljanjem s premoženjem v lasti ali uporabi
agencije pa ministrstvo, pristojno za finance (ZJA, 2. odstavek 48. člena). Nadzor nad
izvajanjem predpisov o upravnem postopku, poslovnem času, uradnih urah,
poslovanju s strankami, dokumentarnim gradivom in zagotavljanju javnosti delovanja
opravlja ministrstvo, pristojno za upravo (ZJA, 3. odstavek 48. člena).

7.1.11 Prenehanje javne agencije
Javna agencija preneha v primeru s pravnomočno odločbo ugotovljene ničnosti vpisa
agencije v sodni register, z ustanoviteljevim sprejemom akta o njenem prenehanju, ker
so prenehale potrebe oziroma pogoji za opravljanje namena, za katero je bila
agencija ustanovljena, če se agencija pripoji ali spoji z drugo pravno osebo ali razdeli v
dve ali več pravnih oseb ali v drugih primerih, določenih z zakonom ali aktom o
ustanovitvi (ZJA, 49. člen).

7.2

JAVNA PODJETJA

Javno podjetje je pravna oblika, pri kateri se pojavljajo elementi javnega in zasebnega
prava.
Glede umestitve in glede vprašanja, ali gre za posebno pravno obliko226, prevladuje
teorija, ki opredeljuje javno podjetje kot gospodarsko družbo, katere ustanovitelj je
država ali druga pravna oseba javnega prava ali v kateri ima kako drugače večinski
oziroma obvladujoč vpliv na odločanje in upravljanje (Trstenjak, 2003, str. 122).

7.2.1

Javna podjetja v Republiki Sloveniji

V Republiki Sloveniji ima večina javnih podjetij status javnega podjetja, podeljen s
posebnim področnim zakonom ali odlokom lokalne samoupravne skupnosti, ki določa,

226

Sui generis.
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da se določena dejavnost opravlja v okviru republiške ali lokalne, obvezne ali izbirne
gospodarske javne službe ter se za ta namen ustanovi javno podjetje kot izvajalec
gospodarske javne službe. Kot primer navajamo javno podjetje na področju letalstva,
Kontrolo zračnega prometa Slovenije, d.o.o.. Z Zakonom o zagotavljanju navigacijskih
služb zračnega prometa (ZZNSZP-UPB1)227 je le - to opredeljeno kot javno podjetje v
stoodstotni lasti države, ki so mu zaupane naloge izvajanja navigacijskih služb
zračnega prometa. Podobno je organizirano tudi Javno podjetje Elektro Slovenije
d.o.o., ki na podlagi Energetskega zakona (EZ-UPB2)228 in Uredbe o preoblikovanju
Javnega podjetja Elektro-Slovenije, p.o., v Javno podjetje Elektro Slovenije d.o.o.229,
le-tega opredeljuje kot javno podjetje v stoodstotni lasti države, ki so mu zaupane
naloge prenosa električne energije in upravljanja prenosnega omrežja. Kot javna
podjetja so organizirana tudi: javno podjetje Telekom Slovenije, d.d.230, javno podjetje
Jedrska elektrarna Krško, d.o.o.231 in druge.
Navedena podjetja se financirajo iz državnega proračuna oziroma iz proračuna lokalnih
skupnosti ali pa preko cene javnih dobrin ali javnih storitev. Način financiranja določa
področna zakonodaja.

7.2.2

Pravna podlaga za ustanavljanje javnih podjetij v Republiki
Sloveniji

Javna podjetja v Republiki Sloveniji posebej predvideva in delno tudi ureja Zakon o
gospodarskih javnih službah /ZGJS/232, ki pravi, da se javno podjetje ustanovi v eni od
oblik gospodarskih družb, kjer se uporabljajo predpisi o družbah (ZGJS, 28. člen), in
sicer Zakon o gospodarskih družbah /ZGD-1/233. Ta se uporablja v primeru, če Zakon o
gospodarskih javnih službah nima posebnih določb.

227

Zakon o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa. Uradni list RS, št. 30/2006 –
UPB1.
228
Energetski zakon. Uradni list RS, št. 79/1999 (8/2000 popr.), 110/2002-ZGO-1, 50/2003
Odl.US: U-I-250/00-14, 51/2004, 26/2005-UPB1, 118/2006 (9/2007 popr.), 27/2007-UPB2 in
70/2008.
229
Uredbe o preoblikovanju Javnega podjetja Elektro-Slovenije, p.o., v Javno podjetje Elektro
Slovenije d.o.o., Uradni list RS, št. 28/1996, 108/2000, 44/2001, 21/2003, 63/2005 in 54/2007.
230
Sklep o preoblikovanju podjetja Telekom Slovenija, p.o., v javno podjetje Telekom Slovenije,
d.d.., Uradni list RS, št. 78/1997.
231
Uredba o preoblikovanju Nuklearne elektrarne Krško, p.o., v javno podjetje Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Uradni list RS, št. 54/1998.
232
Zakon o gospodarskih javnih službah. Uradni list RS, št. 30/1993, 30/1998-ZZLPPO in
127/2006-ZJZP.
233
Zakon o gospodarskih družbah. Uradni list RS, št. 42/2006 (60/2006 popr.), 26/2007-ZSDUB, 33/2007-ZSReg-B, 67/2007-ZTFI (100/2007 popr.) in 10/2008.
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Zakon o gospodarskih javnih službah234 ureja predvsem vprašanja, ki se nanašajo na
ustanovitev javnega podjetja, vprašanja pravic ustanovitelja in vprašanje imenovanja
direktorja, za vsa druga vprašanja pa se uporablja zakon s področja gospodarskih
družb. Javna podjetja se tako na podlagi omenjenega zakona ustanovijo kot
gospodarske družbe, in sicer kot družbe z omejeno odgovornostjo ali kot delniške
družbe.
Pomembno vlogo pa ima glede pravnoorganizacijske oblike javnih podjetij tudi Zakon o
javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/235, ki je delno spremenil 25. člen Zakona o
gospodarskih javnih službah. Na podlagi sprememb lahko sedaj javno podjetje
ustanovi Vlada Republike Slovenije oziroma lokalna skupnost kot podjetje v lasti
republiške ali lokalne skupnosti (ZJZP, 153. člen).

7.2.3

Pravo Evropske unije in javna podjetja

Javno podjetje predvsem pa njegovo funkcijo v Skupnosti opredeljuje Pogodba o ES236,
ki pravi, da so podjetja, ki opravljajo gospodarske javne službe, podvržena določbam
navedene pogodbe (Pogodba o ES, 86. člen). Zanje veljajo zlasti pravila o konkurenci.
Področja preglednega poslovanja javnih podjetij ureja Direktiva o transparentnosti
finančnih razmerij med državami članicami in javnimi podjetji237. Ta zahteva
preglednost v pogledu dodelitve javnih sredstev javnemu podjetju od države ali lokalne
skupnosti ali tudi preko posrednika ali kakšne finančne organizacije. Poleg tega pa
direktiva tudi opredeljuje pojma (Direktiva o transparentnosti finančnih razmerij med
državami članicami in javnimi podjetji, 2. člen):
• javna oblast, pod katero šteje državo in regionalne ali lokalne oblasti;
• javno podjetje, ki je vsako podjetje, nad katerim lahko javne oblasti
neposredno ali posredno izvajajo prevladujoč vpliv zaradi svojega lastništva ali
svoje finančne udeležbe v teh podjetjih oziroma zaradi njihovega statusa.
Prevladujoč vpliv javnih oblasti pa se kaže takrat, ko te razpolagajo z večinskim
deležem vpisanega kapitala, nadzorujejo večino glasov, pripisanih delnicam, ki
jih izdajo podjetja, in lahko imenujejo več kot polovico članov upravnega,
vodstvenega ali nadzornega organa podjetja.
Iz navedenega izhaja, da ni nujno, da gre za javno lastništvo, da bi bilo podjetje
uvrščeno med javna podjetja.

234

Posebno določbe od 25. do 28. člena tega zakona.
Zakon o javno–zasebnem partnerstvu. Uradni list RS, št. 127/2006.
236
Objavljena v slovenskem jeziku:
URL=«http://europa.eu.int/eur-lex/sl/dd/docs/1993/31993R3604-SL.doc/18.05.2008.
237
Commission Directive 80/723/EEC of 25 June 1980 on the transparency of financial relations
between Member States and public undertakings (Uradni list ES, L 195/35, 29. 7. 1980).
235
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Direktiva o transparentnosti finančnih razmerij med državami članicami in javnimi
podjetji je bila prvič spremenjena leta 1985 z Direktivo Komisije 85/413/EGS238 in leta
1993 z Direktivo Komisije o spremembah direktive 80/723/EGS o preglednosti finančnih
odnosov med državami članicami in javnimi podjetji. Ta direktiva je bila nato
dopolnjena še leta 2000 z Direktivo Komisije 2000/52/ES239, leta 2005 z Direktivo
Komisije 2005/81/ES240, leta 2006 pa je bila objavljena sistematična ureditev vseh
spremenjenih direktiv v skupno Direktivo Komisije 2006/111/ES241.
Za obravnavano področje je z vidika definicije pojma javnega podjetja pomembna
Uredba Sveta o opredelitvi pojmov za uporabo prepovedi privilegiranega dostopa iz
člena 104.a242 Pogodbe o ES z dne 13. december 1993243. Uredba opredeljuje, katera
podjetja se štejejo za javna podjetja na podlagi 102. člena Pogodbe o ES. Definicija
javnega podjetja po tej uredbi se ujema z definicijo iz zgoraj navedene Direktive o
preglednosti finančnih odnosov med državami članicami in javnimi podjetji.

7.3

7.3.1

RAZLOGI ZA USTANOVITEV JAVNE AGENCIJE ALI JAVNEGA
PODJETJA NA PODROČJU CIVILNEGA LETALSTVA
Razlogi za ustanovitev javne agencije na področju civilnega
letalstva

Javno agencijo se ustanovi z ustanovitvenim aktom, ki ga sprejme Vlada Republike
Slovenije, ki v imenu države izvršuje pravice in obveznosti ustanovitelja, ali svet
lokalne skupnosti, če gre za javno agencijo, ki jo ustanovi lokalna skupnost (ZJA, 6.
člen).
Ustanovi se takrat, ko je s tem v okviru javne agencije omogočeno učinkovitejše in
smotrnejše opravljanje nalog244 tako regulatornih, razvojnih kot strokovnih, zlasti še,
če se lahko opravljanje nalog v celoti ali pretežno financira z upravnimi taksami
238

Commission Directive 85/413/EGS of 24 July 1985 amending Directive 80/723/EEC on the
transparency of financial relations between Member States and public undertakings. Official

Journal L 229, 28/08/1985 P. 0020 – 0021.
Commission Directive 2000/52/EC of June 2000 amending Directive 80/723/EEC. Uradni list
ES, L 193/75, 29.7.2000.
240
Commission Directive 2005/81/EC of November 2005. Uradni list ES, L 312/47, 29.11.2005.
241
Commision Directive 2006/111/EC of November 2006. Uradni list ES, L 318/17, 17.11.2006.
242
Sedaj je to 102. člen Pogodbe o ES.
243
Uredba Sveta (ES) št. 3604/93 z dne 13. decembra 1993 o opredelitvi pojmov za uporabo
prepovedi privilegiranega dostopa iz člena 104a Pogodbe. Uradni list ES, L 332, 31.12.1993, str.
4–6.
244
Kot bi bilo v primeru opravljanja nalog v upravnem organu.
239
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oziroma plačili uporabnikov in če glede na naravo oziroma vrsto nalog ni potreben ali ni
primeren stalni neposredni politični nadzor nad opravljanjem nalog (ZJA, 4. člen). V
primeru ustanovitve javne agencije na področju civilnega letalstva bi bile zagotovljene
vse zgoraj naštete lastnosti. Organiziranost javne agencije na področju civilnega
letalstva bi bilo sprejemljiva, saj je letalstvo področje, kjer se ustvarjajo pogoji za
relativno organizacijsko, kadrovsko in finančno samostojnost za opravljanje
regulatornih, razvojnih ali analitičnih nalog. S plačilom za opravljene storitve
(pristojbine) na različnih področjih letalstva, kot so področje licenciranja letalskega
osebja, področje letalskih šol, področje letalskih operacij, področje letališč in vzletišč,
področje registracije in plovnosti letal bi se lahko zagotovilo koneksiteto med storitvijo
in plačilom, smotrnejše upravljanje z javnimi sredstvi ter učinkovitejše in k uporabniku
usmerjeno izvajanje storitev.
Prav tako pa je potrebno poudariti, da daje javni agenciji lastnost pravne osebe
možnost, da samostojno nastopa v pravnem prometu in odgovarja za obveznosti s
svojim premoženjem, da samostojno pripravi finančni načrt in da lahko v okviru
zagotovljenih prihodkov mnogo bolj samostojno posluje, prav tako pa lažje ustrezno
plačuje strokovni kader, ki ga potrebuje. S tem je povezana tudi določena stopnja
avtonomije glede notranje organizacije, zaposlovanja in nagrajevanja zaposlenih ter
pokrivanja drugih materialnih stroškov. Javna agencija v okviru finančnega načrta
samostojno odloča o novih zaposlitvah ter samostojno sprejema akt o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, kar je še dodatna prednost tovrstne oblike
organiziranja.
Glede prihodkov, pridobljenih s prodajo blaga in storitev, je potrebno poudariti, da
zakon s področja javnih agencij določa, da le-ti predstavljajo lastne prihodke javne
agencije in so drug pomemben vir samostojnega financiranja javnih agencij. Prihodki
pripadajo javni agenciji na podlagi opravljanja določenih storitev za uporabnike, v
določenih primerih pa tudi iz taks in pristojbin za izdajo določenih pravnih aktov. Javne
agencije se lahko v celoti ali pretežno financirajo iz navedenih virov, kar po eni strani
razbremenjuje proračun, po drugi strani pa stroške delovanja javnih agencij nosijo tisti,
ki njene storitve uporabljajo. To pa povzroča racionalnejši odnos uporabnikov storitev
javnih agencij, ki bodo storitve izkoriščali v skladu z dejanskimi potrebami in ne
neomejeno na račun davkoplačevalcev. Iz navedenega izhaja, da se bo v tem primeru,
ko se bodo agencije financirale predvsem iz teh plačil, obseg in trošenje javnih agencij,
predvsem pri številu zaposlenih, moralo prilagajati obsegu dejanskih storitev. Ta
sredstva je za zadovoljevanje interesov zaposlenih, kot so višje plače in nagrajevanje,
bistveno lažje realizirati v relativno samostojni javni agenciji kot v državni upravi.
Prav tako pa je v zakonu posebno določena transparentnost glede določanja plačil za
storitve. Zakon zahteva, da se pred sprejemom tarife v določenem roku pridobi mnenje
uporabnikov storitev, hkrati pa določa, da se skupaj s tarifo ali njeno spremembo,
objavi obrazložitev razlogov in ciljev, ki utemeljujejo navedene spremembe.
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Skratka, javna agencija na področju civilnega letalstva bi imela možnost pridobiti
prihodke s prodajo storitev, izključena pa tudi ni možnost sredstev proračuna,
pridobljenih na podlagi pogodbe, sklenjene z ministrstvom na področju prometa.
Ustanovitelj javne agencije na področju letalstva bi bila država. Z dobrim poslovanjem
bi se pokazale prednosti takšne organiziranosti, in sicer: možnost zaposlovanja glede
na uspešnost poslovanja in glede na finančna sredstva, višje plače, povečanje
strokovnosti kadra ipd. Pomembno je tudi dejstvo, da so javne agencije manj
podvržene političnim odločitvam ter da so jasno zavezane namenu svoje ustanovitve,
kar se v praksi povezuje tudi z ohranjanjem lastnega ugleda. V primeru javne agencije
na letalskem področju ne bi bilo več nadzora nad delom s strani ministrstva kot sedaj.
Minister sicer nosi največjo odgovornost in se zagovarja v parlamentu ter daje
smernice agenciji. Do te meje lahko posega v delo, naprej pa ne več, konkreten način
delovanja pa prepušča agenciji. Minister lahko zahteva podatke, ne sme pa jih zlorabiti.
Vsekakor pa je potrebno dodati, da Zakon o javnih agencijah določa, da lahko pride do
ustanovitve agencije le v primeru, ko ciljev ne bi bilo mogoče doseči z ustanovitvijo
organa v sestavi ministrstva (ZJA, 2. odstavek 4. člena). Navedena omejitev pomeni,
da ne bi prišlo do pretiranega ustanavljanja javnih agencij in s tem do pretiranega
drobljenja upravnega sistema. Upravni organ na področju civilnega letalstva je bil vrsto
let organiziran kot organ v sestavi Ministrstva za promet, vendar ni dosegal
zastavljenih ciljev. Delo javne agencije se odvija bolj samostojno in z manjšim
neposrednim nadzorom pristojnega ministrstva kot delo organa v sestavi ministrstva.
Na podlagi analize stanja upravnega organa na področju civilnega letalstva, Direktorata
za civilno letalstvo, in na podlagi preučitve področja javnih agencij se je pokazalo, da
bi se določene naloge lahko bolj učinkovito in racionalno izvajajo v okviru javne
agencije. Kot temeljni prednosti te organizacijske oblike sta sposobnost zagotavljanja
strokovnosti pri izvajanju nalog ter pretežno financiranje iz pristojbin, kar sili v
doseganje relativno visoke stopnje učinkovitosti in uspešnosti poslovanja javne
agencije ter ekonomičnega in racionalnega upravljanja področja, vključno s skrbno
porabo proračunskih sredstev. Prav tako pa so prednosti tudi: izoliranje občutljivih
tematik od političnega dela uprave, vključevanje tako kroga strokovnjakov, kot tudi
civilne družbe v proces odločanja, posledično tesnejši odnos z uporabniki storitev,
kvalitetnejša uprava.
Istočasno pa obstajajo številna tveganja, kot so: izogibanje politični odgovornosti,
neupoštevanje vladnih okvirov glede financiranja in v okviru tega predvsem
nepregledno in neustrezno trošenje, preveliko javno zadolževanje in premajhna
preglednost.
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7.3.2

Razlogi za ustanovitev javnega podjetja na področju civilnega
letalstva

Sedanji uradniški in proračunski sistem ne zagotavljata potrebne fleksibilnosti, kar že
samo po sebi kliče po reorganizaciji upravnega organa na področju civilnega letalstva,
tj. Direktorata za civilno letalstvo, za zgled pa so lahko tudi ureditve v nekaterih
evropskih državah, kjer že obstajajo oblike podjetij v večinski lasti države.
Pri izločevanju upravnega organa na področju civilnega letalstva iz državne uprave je
potrebno upoštevati tudi Konvencijo o mednarodnem civilnem letalstvu245, ki pravi, da
se izvajanje služb za zagotovitev pogojev, ki jih morajo izpolnjevati zrakoplovi, lahko
prenese na tako osebo, ki je v popolni lasti države. Tako država ne more prenesti svoje
odgovornosti za zagotavljanje teh služb na osebo zasebnega gospodarskega prava,
lahko pa prenese izvajanje teh služb na osebo, ki je v popolni lasti države.
Tudi Zakon o letalstvu določa, da za posamezne upravno strokovne naloge ter druge
naloge na letalskem področju, razen nalog, za katere so pristojni organi Evropske
unije, in inšpekcijskih, lahko minister, pristojen za promet, v skladu s predpisi, ki
veljajo v Republiki Sloveniji, pooblasti za to usposobljene organizacije ali posameznike,
če izpolnjujejo predpisane pogoje in če je zagotovljen ustrezen strokovni nadzor nad
delom teh organizacij in posameznikov (Zlet, 3. odst. 5. člena – UPB1).
Z ustanovitvijo javnega podjetja na področju civilnega letalstva bi dosegli:
• zmanjšanje števila javnih uslužbencev,
• posledično bi se zmanjšala obremenjenost proračuna na podlagi zmanjšanja
potrebnih sredstev za plače in ostalih materialnih stroškov, ki so potrebni za
delovanje organa v okviru državne uprave (službene poti, pisarniški material in
izobraževanja);
• da bi določeni prihodki od pristojbin, ki so sedaj neposredni prihodek
proračuna, in potencialni novi prihodki246, ki bi nastali s spremembo
zakonodaje, bili preusmerjeni na novo podjetje.
Bistvene prednosti ustanovitve javnega podjetna na področju civilnega letalstva so
naslednje: javno podjetje je organizacijska oblika, ki najbolj celovito, tako z vidika
upravljavsko-nadzorne funkcije kot tudi z vidika zagotavljanja javnega interesa,
prevzema bistvene kvalitativne razlike med obstoječo ureditvijo in predlagano.
Navedena oblika organiziranja je primerna tudi zaradi monopolnega značaja
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28. člen Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu – Čikaška konvencija. Uradni list FLRJMP, št. 3/1954, Uradni list RS, št. 24/1992 in Uradni list RS – MP, št. 3/2000).
246
Nove pristojbine za storitve, ki jih upravni organ na področju civilnega letalstva že opravlja,
jih pa ne zaračunava.
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dejavnosti, istočasno pa gre za dejavnost, ki se lahko delno sama financira iz pristojbin
in jo je mogoče opravljati tudi profitno.
Prav tako pa je potrebno poudariti, da javnemu podjetju daje lastnost pravne osebe
možnost, da samostojno nastopa v pravnem prometu in odgovarja za obveznosti s
svojim premoženjem, da samostojno pripravi finančni načrt in da lahko v okviru
zagotovljenih prihodkov mnogo bolj samostojno posluje, prav tako pa lažje ustrezno
plačuje strokovni kader, ki ga potrebuje.
Negativna plat ustanovitve javnega podjetja na področju civilnega letalstva je problem
ustanovnega kapitala in dolžina postopka registracije podjetja in spremembe potrebne
zakonodaje.
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8

PREDLOGI UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE STANJA NA
PODROČJU ORGANIZIRANJA CIVILNEGA LETALSTVA V
REPUBLIKI SLOVENIJI

Na podlagi izsledkov raziskave, ki kažejo na probleme pri delovanju upravnega organa
na področju civilnega letalstva, in sicer Direktorata za civilno letalstvo, ugotovitev tujih
inšpekcij ter predstavitve možnih organizacijskih oblik navedenega organa so v
nadaljevanju predstavljeni predlogi ukrepov za izboljšanje stanja.
Za normalno delovanje in uspešnost izvajanja predpisanih del in nalog upravnega
organa na področju civilnega letalstva, za rešitev že omenjenih problemov ter za
kvalitetno spremljanje in izvajanje pravnega reda Evropske unije na področju letalstva
ter drugih predpisanih del in nalog bi ga bilo potrebno še dodatno kadrovsko okrepiti.
Za odpravo kadrovskih problemov bi bilo potrebno izvesti naslednje ukrepe: dodatno
motivirati, stimulirati že zaposlene, spremeniti miselnost zaposlenih, spodbujati
samoiniciativo zaposlenih, izbirati primeren kader, ugotavljati dejanske potrebe in
načrtovati zaposlovanje, povečati mobilnost in usposobljenost kadrov ter njihovo
motiviranost. Ustrezno bi moralo biti tudi nagrajevanje zaposlenih in dohodki, ki bi bili
primerljivi z dohodki v letalski industriji. Potrebno je zapolniti že predvidena
sistemizirana delovna mesta in glede na povečan obseg dela dodati nova delovna
mesta ter deliti pristojnosti področij dela po posameznih nosilcih, kar z obstoječimi
kadri ni izvedljivo. Ustrezna bi bila prilagoditev sistemizacije glede na število letalskih
prevoznikov, vzdrževalnih organizacij, zrakoplovov, letališč, licenc letalskega osebja in
ogroženosti Republike Slovenije na področju varovanja v civilnem letalstvu.
Probleme, ki nastajajo v zvezi s pomanjkanjem strokovnosti kadra, bi rešili s stalnim
usposabljanjem ter izobraževanjem vseh zaposlenih na področju letalstva, predvsem
pa letalskih nadzornikov, kjer so poleg splošnih kriterijev posebej pomembna
strokovna znanja s področja letalstva, v nekaterih primerih pa tudi pilotsko dovoljenje.
Seznanjanje z novostmi s področja letalstva in z udeleževanjem seminarjev doma in v
tujini, ki jih pripravljajo mednarodne letalske organizacije in združenja ter Evropska
unija na področju letalstva, je nujno, kar pa je navsezadnje tudi obveza Republike
Slovenije kot članice mednarodnih letalskih organizacij in tudi obveza do Evropske
unije. S tem bi se povečala seznanjenost kadra z novostmi. Le tako lahko zagotovimo
aktivno sodelovanje na letalskem področju tako pri kreiranju svoje kot evropske
letalske zakonodaje in s tem opozorimo tudi nase, da imamo glede na našo majhnost
razvito bogato letalsko dejavnost.
Vsi obravnavani problemi pri delovanju upravnega organa na področju civilnega
letalstva so povezani s finančnimi sredstvi. Zato je potrebno zagotoviti potrebna
111

sredstva na podlagi spremenjenega načina financiranja in s tem razbremeniti (vsaj
delno) proračun.
Dodatni viri financiranja na področju letalstva so lahko:
•

pristojbine za opravljene storitve, ki naj bi bile vsaj približno usklajene s
pristojbinami drugih držav članic Evropske unije;

Upravni organ na področju civilnega letalstva za opravljanje nekaterih storitev v
civilnem letalstvu že zaračunava pristojbine247, ki pa so zelo nizke in se stekajo v
proračun. Potrebno bi jih bilo prilagoditi novemu pravnemu redu in zakonodaji v
Evropski uniji. Višino pristojbin bi bilo potrebno prilagoditi trgu, da se zagotovi
konkurenčnost. Poleg tega bi bilo potrebno razširiti pristojbine tudi na ostala področja
letalstva, kot so področje licenciranja letalskega osebja (pristojbine za izpite in
preverjanje strokovne usposobljenosti letalskega in drugega strokovnega osebja za
izdajo licenc, izdajo oziroma obnovo in podaljšanje potrdil), na področju letalskih šol
(pristojbine za izdajo raznih dovoljenj v zvezi z registracijo civilnih letalskih šol), na
področju letalskih operacij (pristojbine za izdajo raznih dovoljenj za letalska podjetja,
letalske organizacije in klube) ter na področju letališč in vzletišč (pristojbine za izdajo
raznih dovoljenj v zvezi z obratovanjem in vpisom letališč in vzletišč v register);
•

del dohodkov iz pristojbin na zračnih poteh, ki so sedaj finančni vir Kontrole
zračnega prometa Slovenije, d. o. o.;

Na podlagi priporočila mednarodnih letalskih organizacij, katerih članica je tudi
Republika Slovenija, in sicer ICAO in EUROCONTROL – CRCO /Centralni urad za
zaračunavanje pristojbin EUROCONTROL/, se lahko del pristojbin na zračnih poteh
uporabi za povečanje varnosti v letalstvu. Iz navedenega izhaja, da se lahko del teh
pristojbin uporabi za povečanje učinkovitosti organa na področju civilnega letalstva
neposredno. Vendar lahko pri tem viru financiranja pričakujemo odpore in politične
probleme, saj so pristojbine na zračnih poteh v celoti vir financiranja javnega podjetja
Kontrole zračnega prometa Slovenije, d. o. o.
Podatki glede financiranja kažejo, da se civilni letalski organi v Evropi financirajo razen
iz drugih pristojbin tudi iz pristojbin na zračnih poteh. Večina evropskih držav ima
delitev denarja od preletnih taks urejeno neposredno z EUROCONTROL-om, ki takoj
določen znesek nakaže na civilni letalski organ, meteorološki službi, kontroli letenja,
komur pač določi država;

247

Samo na področju plovnosti za preglede zrakoplovov.
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•

projekti Evropske unije;

EASA zaradi pomanjkanja lastnega kadra kakor tudi zaradi organizacijske odločitve o
delegiranju projektov državam članicam veliko projektov odda državi članici, da delo
opravi v njenem imenu. Učinkovit in strokoven organ na področju civilnega letalstva bi
torej tudi lahko prevzel posamezne projekte;
•

odstotek od prodane karte operatorja zrakoplova248 na redni liniji in odstotek od
naletene ure v segmentu poslovnega letalstva;

V nekaterih državah, kot je na primer Švedska, zaračunavajo operatorjem zrakoplovov
od vsake prodane karte znesek, ki predstavlja vir financiranja. Po tem vzoru bi lahko
tudi v Republiki Sloveniji uvedli znesek, ki bi bil dodan na prodano karto, oziroma bi za
poslovno letalstvo, kjer ni prodane karte, temveč prodana ura letenja, bil to znesek na
odleteno komercialno uro. V tem primeru bi bila pristojbina ob pregledu in izdaji ali
podaljšanju dovoljenja za opravljanje komercialnih letalskih dejavnosti (AOC) bistveno
nižja kot sicer, vendar bolj ugodna za podjetje.
Glede financiranja organa na področju civilnega letalstva je potrebno najti srednjo pot
in uporabiti predvsem zgoraj naštete ter obravnavane vire financiranja. Država pa
mora v vsakem primeru zagotavljati delovanje organa na letalskem področju zaradi
izpolnjevanja zahtev evropske zakonodaje. Delež financiranja države iz proračuna pa bi
se določil procentualno in se tudi ustrezno zmanjšal v primeru povečanja ostalih virov
financiranja. Vsekakor bi državi prineslo znižanje stroškov tako organiziranje javnega
podjetja kot javne agencije.
Problemi glede organiziranja upravnega organa na področju civilnega letalstva se
odražajo tudi na področju urejanja civilnega letalstva s podzakonskimi akti. Zaradi
zahtev mednarodnih letalskih organizacij in združenj, vstopa Republike Slovenije v
Evropsko unijo ter zastarelosti podzakonskih predpisov je treba podzakonske akte
spremeniti in prilagoditi današnjim razmeram in razvoju letalstva v svetu in doma. To
je bistvenega pomena za varnost letalstva in zagotovitev popolne združljivosti
slovenskega zakonskega okvira na področju letalstva s pravom Evropske unije.
Dejstvo je tudi, da bo potrebno letalsko zakonodajo urediti še z manjkajočimi
podzakonskimi predpisi, saj se zaradi neurejenosti nekaterih področij pojavljajo
problemi pri delu zaposlenih v civilnem letalstvu ter odražajo pri delu s strankami. (npr.
neenotni kriterij pri odločanju upravnega organa, samovolja zaposlenih pri odločanju
ipd.).
248

Aircraft operator – je vsaka fizična oseba, pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
organ, ki namerava upravljati oziroma upravlja z zrakoplovom/vi, Uredbe o preiskovanju
letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov, 3. člen).
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S sprotnim usklajevanjem slovenske letalske zakonodaje z mednarodnimi normami in
standardi, ki jih določajo mednarodne letalske organizacije in združenja ter Evropska
unija, bi se veliko vložilo v samo urejenost področij v letalstvu in v varnost, saj je
slednje tudi najpomembnejše. Z ureditvijo področja pa bi olajšalo delo tudi zaposlenim.
Prav tako pa bi se povečalo zadovoljstvo uporabnikov, kar bi pripomoglo k
usmerjenosti organa k uporabniku, saj bi bila posamezna področja letalstva s tem
natančno definirana in tako ne bi prihajalo do zmede.
Boljša pa bi morala biti tudi organiziranost delovnih skupin znotraj ministrstva,
pristojnega za promet, ki so zadolžene za pripravo podzakonskih predpisov, da ne bi
prihajalo do odlaganja odgovornosti in do stalnega prestavljanja rokov, kar pa se
dogaja in povzroča zaostanke.
Prav tako menim, da bi moralo vodstvo poskrbeti, da bi imela stroka prednost pred
politiko, saj je na področju letalstva najpomembnejši dejavnik varnost, ki pa jo lahko
zagotovi poleg ostalega tudi ustrezna zakonodaja, ki bi jo pripravljali letalski
strokovnjaki.
Zaradi neučinkovitosti obstoječega upravnega organa na področju civilnega letalstva,
Direktorata za civilno letalstvo, so potrebne korenite spremembe, ki bi popravile
dolgoletno nezadovoljivo in neurejeno stanje. Zato je potreben reorganizacije. Izbira
organizacijske oblike mora temeljiti na jasni predstavi in prepričanju, da je zaradi
določenih razlogov mogoče nekatere naloge prenesti v izvajanje določeni organizacijski
obliki.
Eden od vzrokov, zakaj so potrebne korenite spremembe organiziranja civilnega
letalskega organa, je tudi ta, da je Republika Slovenija z vstopom v Evropsko unijo
postala zanimiva za tuja letalska podjetja. Sprožilo se je ustanavljanje podjetij
državljanov Evropske unije s sedežem v Sloveniji. Poleg tega je predvidena rast
letalskega prometa v naslednjih desetih letih, ki naj bi se v tem času celo podvojila.
Sodobni trendi v letalski industriji so se tudi zelo spremenili. Včasih so bili posli
predvsem dolgoročni, danes pa je več kratkoročnih poslov, ki jih dobijo tisti, ki lahko
najhitreje uredijo potrebno za izvajanje posameznega posla. Iz navedenega izhaja, da
potrebujemo učinkovit in fleksibilen organ na področju civilnega letalstva, ki bo lahko
sledil zahtevam industrije v vseh pogledih, tako po strokovnosti, prilagodljivosti kot po
obsegu.
V tem magistrskem delu sem predstavila dve možni obliki organiziranja civilnega
letalskega organa v Republiki Sloveniji: kot javno agencijo ali kot javno podjetje. V
kakšno obliko organiziranja in kdaj se bo prelevila ta institucija, pa je seveda stvar
politične odločitve.
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DOSEŽENI REZULTATI IN CILJI RAZISKAVE

V raziskavi so bili zajeti vsi organi na področju civilnega letalstva v Republiki Sloveniji:
Direktorat za civilno letalstvo kot notranja organizacijska enota Ministrstvo za promet,
Sektor za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov kot posebna notranja
organizacijska enota pri Ministrstvu za promet ter javno podjetje Kontrola zračnega
prometa Slovenije, d. o. o.
Opravljena raziskava je pokazala, da se pri delovanju organa na področju civilnega
letalstva, Direktorata za civilno letalstvo, pojavljajo določeni problemi, ki so med seboj
zelo povezani. Tako se pojavljajo problemi na kadrovskem, finančnem ter normativnem
področju. Vsi navedeni problemi imajo medsebojne vplive in tudi vpliv na varnost v
letalstvu, saj se vse naloge izvajajo za zagotavljanje varnosti, ki je eden od glavnih
postulatov v letalstvu.
Raziskava je pokazala, da bo na normativnem področju, predvsem področju
podzakonskih aktov, ki jih določa zakon s področja letalstva, potrebno še veliko
postoriti. Zato je temeljni cilj, kateremu bo potrebno posvetiti največ truda na
področju slovenske letalske zakonodaje, čim prejšnje sprejetje ustreznih podzakonskih
predpisov na podlagi Zakona o letalstvu. Le-te bo potrebno prilagoditi ter uskladiti s
pravnim redom Evropske unije in zahtevam mednarodnih letalskih organizacij in
združenj, katerih članica je Republika Slovenija, saj bo le tako lahko kvalitetno in
enakopravno sodelovala na letalskem področju. Ureditev področja letalstva s
podzakonskimi akti bo vplivala tudi na učinkovitost upravnega organa na področju
letalstva.
Na kadrovskem in finančnem področju bo potrebno sprejeti predlagane ukrepe ter
razmišljati o reorganizaciji organa, saj - kot je pokazala raziskava - sedanji način
organiziranja ne prinaša zadovoljivih rezultatov. Cilj raziskave je tako prikaz ukrepov za
izboljšanje delovanja upravnega organa ter prikaz možnih oblik organiziranja
obstoječega organa kot javne agencije ali kot javnega podjetja.
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PREVERITEV HIPOTEZ

V uvodu magistrskega dela sem skladno z začrtanjem problema in predmeta
raziskovanja postavila tri hipoteze, ki sem jih preverila v opravljeni raziskavi na
področju organiziranosti civilnih letalskih organov in letalske zakonodaje v Republiki
Sloveniji. V raziskavi so bili zajeti vsi organi na področju civilnega letalstva, saj sem na
ta način dobila realno sliko splošnega stanja na področju civilnega letalstva v Republiki
Sloveniji. Z analizo podatkov sem prišla do problemov raziskovanja, ki se pojavljajo na
obravnavanem področju.
Na podlagi problema raziskovanja sem v magistrskem delu preverjala naslednje
trditve:
•

Reorganizacija upravnega organa na področju civilnega letalstva ni prinesla
izboljšav na kadrovskem področju.

Upravni organ, ki deluje in skrbi za varnost v civilnem letalstvu v Republiki Sloveniji od
samih začetkov pa do danes, je bil večkrat predmet različnih poizkusov reorganiziranja
z namenom, da bi se izboljšalo njegovo delovanje. Zadnja sprememba glede
organiziranosti organa na področju letalstva je bila v letu 2006, ko je Vlada Republike
Slovenije s posebno uredbo ukinila Upravo Republike Slovenije za civilno letalstvo kot
organ v sestavi Ministrstva za promet. Tudi ukinitev Uprave RS za civilno letalstvo ni
prinesla bistvenih sprememb in izboljšav na področju letalstva. Sedanji upravni organ,
Direktorat za civilno letalstvo, je organiziran kot notranja organizacijska enota
Ministrstva za promet. Direktorat za civilno letalstvo je neposredni proračunski
uporabnik pod nadzorom države, tako kot je bila Uprava RS za civilno letalstvo. Z
uvedbo direktorata na obravnavanem področju se je zmanjšalo število organov v
sestavi ministrstev za enega, kar se je takrat ujemalo s trendom zmanjševanja oziroma
ukinjanja teh organov.
Kljub reorganizaciji upravnega organa na področju civilnega letalstva se stanje na
področju civilnega letalstva ni izboljšalo, prav tako tudi ni prišlo do sprememb na
kadrovskem področju. Sistemizirana delovna mesta niso v celoti zasedena, kar se
odraža na vseh področjih delovanja organa. Kot posledica kadrovskih problemov se
pojavljajo problemi tudi na drugih področjih delovanja upravnega organa na področju
civilnega letalstva, kot so: priprava letalske zakonodaje, pomanjkanje izobraževanja,
usposabljanja in izpopolnjevanje kadra zaradi časovne stiske in obsega dela.
Skratka, po vseh teh letih se upravni organ na področju civilnega letalstva še vedno
sooča z kadrovskimi problemi, na kar že nekaj let opozarjajo tudi tuje inšpekcije
mednarodnih letalski organizacij.
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Hipoteza, ki se glasi, da reorganizacija upravnega organa na področju letalstva ni
prinesla izboljšav na kadrovskem področju, je s tem potrjena.
•

Delovanje upravnega organa na področju civilnega letalstva je neučinkovito.

Neurejenost področja civilnega letalstva s podzakonskimi akti vpliva tudi na
(ne)učinkovitost Direktorata za civilno letalstvo. Zaradi neurejenosti nekaterih področij
s podzakonskimi akti se pojavljajo problemi pri delu zaposlenih v upravnem organu na
področju civilnega letalstva, ki se potem odražajo pri delu s strankami. V tem primeru
pa ne moremo govoriti o učinkovitosti upravnega organa, o odprtosti upravnega
organa k uporabniku ter usmerjenosti k uporabniku. Ustrezna uskladitev in popolnitev
posameznih področij letalstva s podzakonskimi predpisi bi pripomogla k večji
učinkovitosti civilnega letalskega organa in zaposlenih. Posamezna področja bi bila
natančno definirana in urejena, prav tako pa bi bile točno definirane pristojnosti
upravnega organa pri odločanju, kar pa bi vplivalo tudi na učinkovitejše in kvalitetnejše
delo zaposlenih. Z urejenostjo obravnavanega področja pa bi bila tudi izključena
vsakršna samovolja organa pri odločanju v upravnih zadevah. Ustrezna ureditev
obravnavanega področja bi pozitivno vplivala na hitrejše storitve uporabnikom zaradi
točno definiranih pristojnosti v postopkih, kar bi dvignilo zadovoljstvo uporabnikov in
vodilo k približevanju oziroma usmeritvi uprave k uporabnikom.
Hipoteza, ki se glasi »delovanje upravnega organa na področju civilnega letalstva je
neučinkovito«, je s tem potrjena.
•

Področje slovenske letalske zakonodaje ni v celoti urejeno s podzakonskimi akti, ki
jih določa zakon s področja letalstva.

Področje slovenske letalske zakonodaje, predvsem področje podzakonskih predpisov,
je neurejeno. Večina podzakonskih predpisov, ki jih določa Zakon o letalstvu, ni bilo
pripravljenih in sprejetih. Lahko rečemo, da je eden od vzrokov za nastale razmere
pomanjkanje strokovnega kadra v Direktoratu za civilno letalstvo, kar je bilo
predhodno že ugotovljeno. Iz navedenega izhaja, da se kot posledica kadrovskih
problemov pojavljajo problemi na drugih področjih delovanja upravnega organa na
področju civilnega letalstva. Najbolj očitno in problematično je področje urejanja
civilnega letalstva s podzakonskimi akti, saj je ena izmed številnih nalog Direktorata za
civilno letalstvo tudi priprava letalske zakonodaje. Pri pripravi zakonodaje na
posameznih področjih letalstva je potrebno sodelovanje vseh obravnavanih sektorjev v
okviru direktorata za civilno letalstvo, saj gre za specifična področja. Ker pa ti sektorji
kadrovsko niso popolnjeni glede na sistemizacijo delovnih mest in glede na dejanske
potrebe po kadrih, se na nekaterih področjih opravi le tekoče delo.
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Hkrati pa nekatera področja v civilnem letalstvu še vedno urejajo podzakonski predpisi
iz časov prejšnje ureditve (jugoslovanski predpisi), ki pa so zastareli in niso v celoti
prilagojeni sedanjim razmeram v letalstvu. Glede na to, da je Republika Slovenija
polnopravna članica več mednarodnih integracij na področju letalstva, je njena obveza
upoštevanje tako standardov in priporočil teh organizacij kot evropske zakonodaje.
Ustrezna letalska zakonodaja bi znatno pripomogla k povečanju varnosti v letalstvu,
saj je zagotavljanje varnosti eden od glavnih postulatov v letalstvu. Urejenost področja
letalstva s podzakonskimi predpisi bi poleg tega tudi odpravila številne nejasnosti, ki
se sedaj pojavljajo zaradi neurejenosti obravnavanega področja.
Hipoteza, da področje slovenske letalske zakonodaje ni v celoti urejeno s
podzakonskimi akti, ki jih določa zakon s področja letalstva, je s tem potrjena.
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PRISPEVEK REZULTATOV K ZNANOSTI IN STROKI

Pomemben prispevek magistrskega dela je opredelitev ukrepov za izboljšanje stanja v
slovenskem civilnem letalstvu predvsem glede organiziranja in delovanja Direktorata
za civilno letalstvo. Predlagani ukrepi bodo podlaga in smernice za organizacijsko
prenovo navedenega organa in podlaga za ureditev področja civilnega letalstva tako po
kadrovski, finančni kot normativni plati. V delu so opredeljene aktivnosti, ki jih je
potrebno izvesti in so podlaga za ureditev področja letalstva. Le-te bodo prispevale k
učinkovitejšemu in kakovostnejšemu delu organa, zadovoljstvu strank ter varnosti v
letalstvu, ki je eden od glavnih in najbolj splošnih postulatov v letalstvu.
Z reorganizacijo upravnega organa na področju civilnega letalstva ter ureditvijo
področja slovenske letalske zakonodaje, predvsem podzakonskih predpisov, bo
Slovenija enakovredno nastopala na področju letalstva v Evropi in s tem končno uredila
področje letalske zakonodaje. To bo posledično ugodno vplivalo tudi na varnost
letenja.
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UPORABNOST REZULTATOV RAZISKAVE

Rezultati raziskave bodo uporabni pri preoblikovanju upravnega organa na področju
civilnega letalstva, tj. Direktorata za civilno letalstvo, v novo obliko organiziranja, hkrati
bodo v pomoč tistim, ki bodo sodelovali pri tem.
Cilji raziskave so bili ugotoviti dejansko stanje na področju civilnega letalstva v
Republiki Sloveniji, organiziranost organov na področju civilnega letalstva in ureditev
področja s podzakonskimi akti na podlagi zakona s področja letalstva. Poudarek je bil
dan na organiziranosti Direktorata za civilno letalstvo, na problemih, s katerimi se ta
srečuje v svojem delovanju, in vzroke, zakaj do njih prihaja. Cilj raziskave je bil tudi
opredeliti ukrepe za izboljšanje stanja, ki bodo prispevali k učinkovitejšemu in
kakovostnejšemu delu organa, varnosti v letalstvu ter k zadovoljstvu strank.
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13

ZAKLJUČEK

Pričujoče delo predstavlja področje civilnega letalstva v Republiki Sloveniji,
sodelovanje z mednarodnimi letalskimi organizacijami ter obveze do njih, nadalje
prikazuje organiziranost slovenskih civilnih letalskih organov ter analizira njihovo
delovanje. Obravnavana je tudi organiziranost letalskih organov v nekaterih evropskih
državah, kar služi kot primerjava z organiziranostjo slovenskih letalskih organov. Delo
prikazuje probleme v delovanju Direktorata za civilno letalstvo (v primerjavi z ostalima
organoma na področju civilnega letalstva v Republiki Sloveniji jih ima tudi največ) ter
na koncu predlaga potrebne ukrepe za ureditev obravnavanega področja in predloge
za novo organiziranost navedenega organa.
Slovensko letalsko pravo se razvija. Na njegov razvoj pa vpliva sodelovanje Republike
Slovenije v mednarodnih organizacijah in združenjih s področja civilnega letalstva, in
sicer: ICAO, ECAC, JAA, EUROCONTROL in EASA. Povezovanje z drugimi državami
pripomore k aktivnemu sodelovanju na področju letalstva in omogoča, da sledi razvoju
mednarodnega letalskega prava. Članstvo v navedenih organizacijah nalaga Republiki
Sloveniji obveznost, da upošteva njihove standarde in priporočila. Zlasti pa je nujno
tekoče usklajevanje zakonodaje z mednarodnimi normami in standardi, ki jih določajo
te organizacije. Bistvo je poenotenje letalske zakonodaje in s tem tudi zvišanje nivoja
varnosti v letalstvu, saj je zagotavljanje varnosti v letalstvu najpomembnejše. Prav
tako je potrebno slediti evropskim zahtevam na področju letalske zakonodaje. V
Sloveniji bo potrebno še sprejeti manjkajoče podzakonske predpise, ki jih določa
zakon s področja letalstva, ter jih uskladiti s standardi in priporočili mednarodnih
letalskih organizacij ter evropskimi zahtevami. Obravnavano področje pa je potrebno
urediti tudi z vidika varnosti letalstva. Potrebno bo poseči tudi na področje
organiziranja Direktorata za civilno letalstvo in rešiti tako kadrovske kot finančne
probleme ter probleme z letalsko zakonodajo. Področje civilnega letalstva je potrebno
urediti s podzakonskimi predpisi, saj bi urejenost področja vpliva tudi na delo organa
in s tem zaposlenih, na zadovoljstvo uporabnikov in varnost v letalstvu.
Splošna ugotovitev torej je, da organ na področju civilnega letalstva, ki je organiziran
kot notranja organizacijska enota Ministrstva za promet, tj. Direktorat za civilno
letalstvo, že vrsto let kljub reorganizaciji ne izvršuje v celoti svojih funkcij, in sicer
zaradi problemov, s katerimi se sooča, ter da je na področju letalske zakonodaje
storjeno premalo. Dejstvo je, da je čas za spremembe tudi na letalskem področju v
Republiki Sloveniji, saj bomo le tako v koraku z Evropo. V magistrskem delu sta
obravnavani dve možni obliki organiziranja organa na področju civilnega letalstva, in
sicer kot javna agencija ali kot javno podjetje. Odločitev o reorganiziranju Direktorata
za civilno letalstvo v eno od oblik organiziranja pa je stvar politične odločitve.
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V predstavljenem magistrskem delu sem preučevala organiziranost organov na
področju civilnega letalstva v Republiki Sloveniji in skušala ugotoviti dejansko stanje
ter probleme, ki se pojavljajo v njihovem delovanju.
Za vpeljavo bralca v temo magistrskega dela sem predstavila področje civilnega
letalstva, probleme, ki se pojavljajo na tem področju, ter pomen in razloge za
obravnavano tematiko. V drugem poglavju z naslovom Splošno o letalstvu sem
izpostavila varnost v letalstvu kot enega od glavnih postulatov v letalstvu. V tretjem
poglavju sem predstavila zgodovino obravnavanega področja, in sicer razvoj letalstva
in letalskega prava v svetu in pri nas. V četrtem poglavju sem predstavila integracije,
pomembne za razvoj letalstva, s poudarkom na mednarodnih letalskih organizacijah,
pomembnih za slovensko letalstvo, ter obveznosti, ki jih Republiki Sloveniji prinaša
članstvo. Peti del predstavlja institucionalni okvir za zagotavljanje civilnega letalstva v
Republiki Sloveniji s poudarkom na organiziranosti organov ter problemih pri delovanju
upravnega organa na področju civilnega letalstva. Sledi poglavje o organiziranosti
letalskih organov v nekaterih evropskih državah kot primerjava z organiziranostjo
slovenskih letalskih organov. V sedmem poglavju z naslovom Zasnova in izvedba
raziskave o preoblikovanju upravnega organa na področju civilnega letalstva v novo
obliko organiziranja je na kratko podana preučitev dveh možnih oblik organiziranja
organa na področju civilnega letalstva, in sicer kot javne agencije ali kot javnega
podjetja. V drugem delu tega poglavja sem predstavila razloge za ustanovitev ene ali
druge oblike organiziranja na področju civilnega letalstva. Osmo poglavje predstavlja
predloge ukrepov za izboljšanje stanja na področju organiziranja civilnega letalstva v
Republiki Sloveniji. V devetem poglavju sem opisala dosežene rezultate in cilje
raziskave. V desetem poglavju je sledila preveritev hipotez, ki sem si jih postavila na
začetku dela. Enajsto poglavje obravnava prispevek rezultatov k znanosti in stroki. V
dvanajstem poglavju sem opisala uporabnost rezultatov raziskave. Sledi zaključek, v
katerem sem prikazala ugotovitve po poglavjih, in seznam literature in virov, ki sem jih
uporabila v delu, ter seznam slik, pregled in prevod kratic.
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avtorskih in sorodnih pravicah, Uradni list RS, št. 139/2006);
• je elektronska oblika identična s tiskano obliko predloženega dela ter ne soglašam z
objavo dela na fakultetnih straneh;
• je delo lektoriral g. Janez Kukovica.
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V Ljubljani, dne 19.9.2008
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