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PRILOGA 1

Številka: 353-12/2022-2
Ljubljana, dne 17. 03. 2022
EVA /

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: Pooblastilo za opravljanje aerosnemanj za izdelavo kartografskih 
publikacij za družbo Group Air-Med S.A., Reus Tarragona, Španija – predlog za 
obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 –
uradno prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20) je Vlada Republike Slovenije na ___ seji dne 
____________ pod ___ točko dnevnega reda sprejela

S K L E P

Vlada Republike Slovenije pooblašča družbo Group Air-Med S.A., Reus Tarragona, 
Španija, za opravljanje aerosnemanj za izdelavo kartografskih publikacij.

Mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                                  vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Prejmejo:
 Group Air-Med S.A., Hangar N°3 Aeropuerto de Reus, ES-43204 Reus Tarragona, 

Španija,
 Geodetska uprava RS,
 Ministrstvo za infrastrukturo,
 Ministrstvo za obrambo,
 Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v 
državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
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- mag. Valter Vrečar, generalni direktor Direktorata za obrambne zadeve
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
/
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem 
in naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega 
načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po 
strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

 razvojne dokumente Evropske uni je in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov občinskih 
proračunov
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
obveznosti za druga 
javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
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7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Ni finančnih posledic.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE
NE
NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: /
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. /

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
V skladu s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 –
popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 80/13, 10/14, 164/20, 
35/21, 51/21 in 114/21) javnost ni bila povabljena k sodelovanju, saj gre za oblikovanje 
predloga sklepa vlade.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Tone Slak
Državni sekretar

Poslano:
- naslovnik,
- DOZ.
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OBRAZLOŽITEV: 

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 95/15 in 139/20) lahko aerosnemanja za izdelavo kartografskih 
publikacij opravljajo le pravne osebe, ki jih pooblasti vlada.

Družba Group Air-Med S.A., Reus Tarragona, Španija je zaprosila za izdajo pooblastila za 
izvajanje aerosnemanj za izdelavo kartografskih publikacij zaradi izvedbe aerofotogrametričnih 
snemanj na območju Ljubljane in Maribora za naročnika Google Inc. (dopis Generalnega 
sekretariata Vlade RS št. 02300-2/2022/20 z dne 4. 3. 2022).

Iz vloge je razvidno, da družba Group Air-Med S.A. izpolnjuje vse formalne pogoje za izdajo
pooblastila (je ustrezno registrirana in ima ustrezno certificirano opremo za izvedbo 
aerosnemanj).

Za izdajo pooblastila z vidika obrambe ni zadržkov.

Za dovoljenje pristojnega organa za letenje zrakoplova skladno s 13. členom Zakona o 
letalstvu (ZLet, Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19), kot 
tudi za posebno dovoljenje za dela v zraku, kot je snemanje iz zraka, skladno z drugim 
odstavkom 77. člena ZLet bo morala pooblaščena družba zaprositi Javno agencijo za civilno 
letalstvo RS (z navedbo termina in območja snemanja ter dokazili o zavarovanju plovila), kar 
ni predmet postopka izdaje tovrstnega pooblastila Vlade RS.

Predlog sklepa je obrazložen.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
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