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Državljani in državljanke Republike Slovenije, včlanjeni v največji slovenski organizaciji za letenje z jadralnimi padali 

in zmaji, Vlado Republike Slovenije pozivamo, da nam pojasni, 

 

na osnovi katerih strokovnih mnenj in s kakšnimi argumenti nam v času širjenja virusa SARS-CoV-2 prepoveduje 

izrazito individualno športno udejstvovanje na prostem. 

 

V povezavi z našo zahtevo poudarjamo, da razumemo epidemiološke razmere in da se strinjamo z omejevanjem 

tandemskih poletov in skupinskim izvajanjem športnih dejavnosti, nikakor pa ne razumemo pomena omejevanja 

individualne športne dejavnosti z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji. 

 

Relativno redno letenje ja za nas ključno za ohranjanje ustrezne pripravljenosti, izkušenj in znanj,  

ki jih dokazujemo z licencami. 

 

 

PODLAGA ZA ZAHTEVO POJASNILA 

 

Vlada Republike Slovenije je 31. marca 2021  na 195. dopisni seji izdala Odlok o prepovedi letenja zrakoplovov in 

drugih letalnih naprav. Prepoved naj bi prispevala k zajezitvi t.i. tretjega vala širjenja virusa SARS-CoV-2 in s tem 

povezanega vpliva na varovanje javnega zdravja ljudi. 

 

Odlok prepoveduje letenje zrakoplovov (na primer letal, helikopterjev in ultralahkih letalnih naprav) in drugih 

letalnih naprav (na primer jadralni zmaji, jadralna padala) s pristanki in odleti na oziroma z javnih letališč, vzletišč, 

vzletnih točk in pristajalnih mest ter drugih območij v Republiki Sloveniji, kar pa ne vpliva na lete zrakoplovov, ki 

opravljajo mednarodni, notranji in domači redni ter posebni komercialni zračni prevoz potnikov, blaga in/ali pošte. 

Prepoved se tudi ne nanaša na lete, s pristanki in odleti na oziroma z javnih letališč, vzletišč, vzletnih točk in 

pristajalnih mest ter drugih območij v Republiki Sloveniji državnih zrakoplovov (zrakoplovi, ki se uporabljajo v 

vojaške, policijske in carinske namene), zrakoplovov, ki izvajajo posebne operacije iz 4. člena Izvedbene uredbe 

Komisije (EU) številka 923/2012 o določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z 

navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa z vsemi nadaljnjimi spremembami ter zrakoplovov in drugih 
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letalnih naprav brez potnikov, če je to nujno potrebno zaradi vzdrževanja, testiranja ali pozicijskega leta. 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka je prenehal veljati prejšnji Odlok o prepovedi letenja zrakoplovov splošnega letalstva 

s pristanki in odleti na oziroma z javnih letališč ter vzletišč, v katerem je bilo besedilo nekoliko drugačno in se je 

nanašalo le na vzlete na javnih letališčih, ki niso neposredno vezana na jadralne in zmajarje. Z novim odlokom se je 

specifično jadralno padalstvo in zmajarstvo še dodatno omejilo. 

 

 

MNENJE ZVEZE ZA PROSTO LETENJE SLOVENIJE IN 
LETALSKE ZVEZE SLOVENIJE O OMENJENIH UKREPIH 

 
Po mnenju Letalske zveze Slovenije (LZS) in Zveze za prosto letenje Slovenije (ZPLS), dveh organizacij v Sloveniji, ki 

zastopata jadralne padalce in zmajarje, sta oba zgoraj omenjena odloka diskriminatorna do jadralnih padalcev in 

zmajarjev, saj zadnje omejitve in ukrepi za preprečevanje širjenja virusa COVID-19 ne zajemajo drugih športov, ki se 

izvajajo individualno in na prostem. Ker v primerjavi z drugimi športi jadralno padalstvo in zmajarstvo nista vzrok za 

večji delež poškodb in nesreč ter zato nista vir dodatnega večjega obremenjevanja zdravstvenega sistema, razlogov 

za prepoved ne razumemo. Oba športa sta individualni športni dejavnosti, pri katerih se udeleženci med seboj ne 

srečujejo. V obeh športih poznamo tekmovalno, komercialno in rekreativno dejavnost. Odloka omejujeta vse te 

oblike in ne le tistih, pri katerih bi bil prenos virusa povečan zaradi stikov med udeleženci. Vodstvo ZPLS in LZS sta še 

pred sprejetjem novega odloka med člani in članicami širila zavedanje, da čas epidemije ni čas za tandemske polete 

in skupinska izvajanja športnih dejavnosti oz. za tiste oblike dejavnosti, ki bi kakorkoli vplivale na povečanje možnosti 

za prenose okužb.. Nikakor pa ne najdemo razlogov za omejevanje individualne športne dejavnosti z jadralnimi 

padali in jadralnimi zmaji, medtem ko je druga individualna športna dejavnost tudi v času zaostrenih ukrepov 

dovoljena.  

 

Ker 3. člen odloka poudarja, da Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi 

strokovnih mnenj, prosimo Vlado Republike Slovenije za pojasnilo, katera so ta strokovna mnenja. Najpomembnejši 

slovenski organizaciji, ki najbolje poznata specifike omenjenih športov, pri oblikovanju omenjenega strokovnega 

mnenja namreč nista bili vključeni.  
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Prosimo vas za vnovični razmislek o namenu prepovedi, s katero se brez jasnih argumentov z vaše strani ne moremo 

strinjati. Vaše pojasnilo pričakujemo v prepričanju, da smo skupaj s svojim članstvom tisti del strokovne javnosti, ki 

bi moral biti vključen v presojo ustreznosti ukrepov.  

 

S spoštovanjem,  

 

ZVEZA ZA PROSTO LETENJE SLOVENIJE  
Zanjo:  

Bojan Žižmond, predsednik Zveze za prosto letenje Slovenije 

 

LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE  

Zanjo:  

Tilen Ceglar, predsednik Komisije za jadralno padalstvo in zmajarstvo 

 
 

Kontakti: 
 

Bojan Žižmond, +386 41 646 556, bojan.zizmond@gmail.com 

Tilen Ceglar, +386 31 382 164, jpz@lzs-zveza.si 

mailto:bojan.zizmond@gmail.com
mailto:jpz@lzs-zveza.si

