
Mehanizem usklajevanja 

interesov ob vzpostavljanju  

začasne rezervacije

Vzpostavljanje začasno rezerviranega območja (TRA) za potrebe 

letalskih prireditev in letalskih tekmovanj -

vloga Odbora za upravljanje zračnega prostora Republike Slovenije in 

Ministrstva za infrastrukturo 



Koncept prilagodljive uporabe 

zračnega prostora

» osnovna načela prilagodljive uporabe zračnega prostora: 

– usklajevanje med civilnimi in vojaškimi uporabniki na strateški, 
predtaktični in taktični ravni upravljanja zračnega prostora

– skladnost med upravljanjem zračnega prostora, vodenjem 
pretoka zračnega prometa in službami zračnega prometa 

– rezervacija zračnega prostora za izključno uporabo vedno 
začasne narave v časovno omejenih obdobjih 

– ATS in uporabniki čim bolj izkoristijo razpoložljivi zračni prostor

– čezmejno sodelovanje

» trije nivoji upravljanja zračnega prostora:

– strateški nivo – Odbor za upravljanje zračnega prostora RS

– predtaktični nivo – Celica za upravljanje zračnega prostora RS

– taktični nivo – operativne enote (kontrola zračnega prometa in 
nadzorne vojaške enote)



Začasno rezervirano območje (TRA)

» mehanizem za obvladovanje varnosti zračnega prometa 

» vzpostavitev začasno rezerviranega območja TRA (angl. Temporary
Reserved Area)

– obseg omejitve letenja (razlog in določitev, na koga oz. kaj se omejitev 
nanaša) oblikovanje TRA 

– geografska in časovna opredelitev TRA

– izločitev iz omejitve letenja

• državni zrakoplovovi (Slovenska vojska, Policija) 

• posebne operacije (4. člen SERA), državne aktivnosti

• morebitni drugi uporabniki (npr. sodelujoči na prireditvi)

– pravila letenja:

• nekontrolirani zračni prostor - ni opredelitve glede razreda 
zračnega prostora 

• kontrolirani zračni prostor - ATS se v TRA ne zagotavlja 

– če je relevantno: postopki koordinacije med „lastnikom“ TRA, ATS in 
drugimi relevantnimi uporabniki 

– način objave (sporočila NOTAM)

– veljavnost akta



TRA za potrebe letalskih prireditev

– predhodno definirani segmenti

» vzpostavitev TRA v območjih vnaprej definiranih segmentov 
zračnega prostora je hitrejša in učinkovitejša in mogoča v roku 3 
mesecev

– https://www.caa.si/letalske-prireditve.html

– https://www.sloveniacontrol.si/informacije/Strani/obmocja-
prireditve.aspx

» letalska prireditev v drugih segmentih terja več časa, preučitev in 
aktivnosti

https://www.caa.si/letalske-prireditve.html
https://www.sloveniacontrol.si/informacije/Strani/obmocja-prireditve.aspx


Vloga Odbora za upravljanje zračnega 

prostora v postopku vzpostavitve TRA

» posvetovanje z uporabniki zračnega prostora:

– Slovenska vojska 

– Policija (operativne naloge Letalske policijske enote)

– Celica za upravljanje zračnega prostora  RS

– drugi uporabniki, po lastni presoji Odbora

» načrtovanje uporabe zračnega prostora

– primer: zaprosilo Odbora za seznam letalskih prireditev in 
letalskih tekmovanj v letu 2023 (8. 11. 2022)



Vloga Odbora za upravljanje zračnega 

prostora v postopku vzpostavitve TRA

» mnenje Odbora:

– Povzetek posvetovanja in stališče glede predloga

» po izdaji mnenja Odbora:

– CAA mnenje lahko upošteva (ni pravno zavezujoče)

– CAA izda mnenje s predlogom za začasno spremembo v 
zračnem prostoru (tj. vzpostavitev TRA) in ga posreduje MZI

– MZI pripravi predlog akta v skladu z 11. členom Zakona o 
letalstvu 

• Pozor: omejitev letenja (vzpostavitev TRA) brez 
ustreznega dovoljenja CAA za letalsko prireditev ne velja

– sklep o omejitvi letenja posredovan organizatorju, CAA, KZPS, 
Odboru, Celici, Policiji, drugim relevantnim organizacijam 



Sklep ministra za vzpostavitev TRA

- obseg omejitve



Sklep ministra za vzpostavitev TRA

- posebne operacije



Sklep ministra za vzpostavitev TRA

- poročanje



» nujno spoštovanje roka treh mesecev iz pravilnika

» TRA se vzpostavlja (z izdajo sporočila NOTAM) šele po izdaji 
sklepa o omejitvi letenja

– želeni rok za MZI: tri tedne pred datumom začetka uporabe 
TRA

» poziv Odboru za izdajo mnenja čim prej po predložitvi vloge za 
izdajo dovoljenja CAA

» v pomoč: načrt uporabe zračnega prostora 

– primer: zaprosilo Odbora za seznam letalskih prireditev in 
letalskih tekmovanj v letu 2023 

Časovnica




