
cene manjsih, nezahtevnih brezpilotmn naprav. 

Njihova uporaba odpira stevilna 
vprasanja, povezana z varovanjem 
zasebnosti. Teiava je toliko velja, 
ker !tevilni ne poznajo pogojev, pod 
katerimi lahko drona legalno upora
bljajo_ Pe!ata tudi nadzor in zaveda
nje [judi 0 potencialni nevamosti te 
majhne naprave, 

Za razliene drone 
veljajo razliena pravila 

PO uporabi drona je treba uposte
vati klasifikacijo in obmolje letenja. 
Dronl kat naprave so razdeljeni v tri 
kategorije: do 5 kilogramov, od 5 do 
25 kilogramov in nad 25 do 150 kilo
gramov. Pravila letenja in zahteve 
so odvisni od obmolja letenja. Naj
stroija so pravila za obmolja o!jih 
urbanih con, sledijo obmolja s pre
teino stanovanjskimi in poslovnimi 
objekti, manj stroge so zahteve za 
obmolja pomoinih objektov, kjer ni 
Ijudi, in za obmolja brez objektov in 
Ijudi. 

Slovenska policija 
bo nabavila nove drone 

Minuli tedm se je iztekel rok za oddajo ponudb za brezpilotne 
zrakop/ove, lei jih be kupila slovenska policija 01. Ministrstvo za 
notranje zadeve. Doslej so imeli dva, se dodatnih 24 naj bijih nabavili 
v sklopu tokratnega javnega naraCila. Z '!iimi naj bi si pomagali pri 
iskanju ubeinikov, nadziranju prometa in meje, iz te perspektive 
n~ bi si ogledovali tudi kr~e prometnih nesree in kaznivih dejanj, 
pomagali pri iskanju pcgreSanih, nadwrovali objelete vitalne 
infrastrukture in jaYne shode z velikim varnostnim tveganjem ... 
Varuh Clovekovih pravic je sicer lani ocenil, da bi lahko bila uporaba 
dronov v doloi'enih primerih sporna, 0 cemer pa se vedno odloi'a rndi 
Ustavno sodiSte. 

Avgusta 2016 je v veljavo stopi
la Uredba 0 sistemih brezpilotnih 
zrakoplovov. Ta med drugim dolo
ea pogoje za osebe, ki brezpilotne 
zrakoplove upravljajo, velja pa za 
sisteme brezpilotnih zrakoplovov 
do teie 150 kg, ki letijo v Republiki 
510veniji. Kljuena pravila za letenje 
z brezpilotnimi letali oz. dronl so ja
sna: ne sme leteti ponoel, letiti mora 
vamo, upravljalec je pred uporabo 
dollan preveriti stanje drona, let je 
treba nalrtovati, ga prilagoditi vre
menskim razmeram, paziti na razda
Ijo, dron je potrebno zmeraj imeti v 
vidnem polju ter upostevati dejstvD, 
da nima prednosti v zracnem pro
metu. 

Brezpilotni zrakoplovi in letalski 
modeli, tezji ad kilograma, morajo 
imeti prit~eno tudi identifikacijsko 
oznako. Zahteve za identifikacijo se 
razlikujejo glede na teio in namen le
tenja. Na drone, teike od enega do 
pet kilogramov, lahko identifikacij
sko oznako nalepi lastnik sam (irne, 
naslov, kontaktni podatki), teiji dro
ni, od pet kilogramov naprej, rnorajo 

imeti negorljivo identifikacijsko plo!
eico. Za izvajanje letalskih aktivnosti 
kategorije 0 pa nalepko dodeli Agen· 
cija za civilno letalstvo. Kategorija D, 
kamor spada letenje v obmolju oijih 
urbanih con, kot so sredisca mest, 
naselja in kraji, predstavlja vecje tve-

ganje, zato mora biti dron, ki leti v tej 
kategoriji, zgrajen po najvi!jih vamo
stnih standardih, upravljavec mora 
imeti izdelan operativni prirocnik 0 
letu. Potrdilo 0 poznavanju pravil 
letenja z brezpilotnimi zrakoplovi je 
obvezno za vse kategorije letenja, MaJMo brezptlolna elektronska leMa napraua z neskontno moinostm~ Ici odpiTd 

Spodnje Podravje, Slovenija • MedobCinske delovne migradje 

Delo V svoji obcini ima Ie desetina Trnovcanov 
Vee kot polovica vseh delavr:ev v naSi driavi dela ne opr(l.vija v svoji, temveC v kateri od drugih slovenskih obCin. Po cern v tej statistiki izstopata 
mestna obCina Ptuj in obCina Tmovska vas? 

Po podalkih Statistilnega urada 
R5 (SURS) je bilo v Sioveniji konec 
lanskega leta skoraj 836.000 delov
no aktivnih oseb, pri lemer kmetje 
niso bili upo!tevani. Skoraj 437.500 
teh oseb, torej dobra polovica, je 
odhajalo na delo v katero od drugih 
obein in ne v tisto, kjer so imeli prija
vljeno stalno prebivali~ce. })Te osebe 
imenujemo tudi medobcinski delavni 
migranti, njihov delez se IZ leta v leta 
rahlo povecuje,« so pojasnili na SURS. 

Delavcev, katerih delovno mesto 
je v isti obeini kat njihovo prebivali~
ee, je vse manj, so dodali: }N zadnjih 
desetih letih se je njihov delei zmanj
sal za 8 odstotkov.«( Med delovnimi 
migranti je nekoliko vel mo!kih kot 
zensk. Z delovnimi migracijami v obe 
smeri ie najbolj obremenjena sloven
ska prestolnica; vanjo je lani dnevno 
na delo prihajalo vee kot 122.100 oseb 
iz drugih obcin, hkrati pa je iz nje na 
delo v druge obline odhajalo okoli 

Avstrijcem slovenske place ne diSijo 
Po podatleih StatistiCn£ga urada RS je hi/o v Slovenyi lani 
delovno aktivnih nekaj vee /cot ~.100 tujih dnevnih migrantov, 
od tega kar 80,8 % moSkih. Gre za drlavljane sosednjih drlav, lei 
del~o v naSi driJJvi, vendar v Slovenyi nim~o prijavyenega niti 
stalnega niti zalasnega prehivaliSl<J. Najvec, okoli 1.600 tujcev 
dnevnih migrantov, je lani prihajalo iz Hrva$ke, iz ltalye nelay 
vee kot 1_000, iz Madimske okoli 4OO.Je pa zanimanje Avstrijcev 
za delo v Slovenyi boy klavmo: lani je v naSo drlavo na delo 
prihajalo Ie 78 prehivalcev naSe seve"", soseae. Z d.lotmimi migracijami je priCakooono najbolj obremenjena slouenska prestolnica, sledijo ji obane Maribor, 

Celje in lCranj. 

20.400 Ljubljanlanov. Po obremenje
nosti Ljubljani sledijo Maribor, Celje in 
Kranj. 

Med »izrazito 
delovnimi« obeinami 
tudi Ptuj in Kidrieevo 

Na obmolju svoje obline je imelo 
delovno mesto najve, delovno aktiv
nih prebiva Icev obcin Ljublja na( 8 3,0%), 
Novo mesto (73,4 %) in Maribor (71 ,4 X). 
Na SURS so pripravili tudi seznam t. i. 
})izrazito delovnih« obcin, v katerih je 
!tevilo delovnih mest vsaj za 16 % vi!je 
od !tevila delovno aktivnih prebival
cev: ,oOb koncu leta 2017 je bilo takih 
obcln osemnajst: Trzin, Sempeter-Vr
tajba, Ljubljana, Nazarje, Kidricevo, 
Murska Sobota, Odranci, Zrece, Novo 
mesto, Gornja Radgona, Maribor, Ce
Ije, Ptuj, Lenart, Idrija, Velenje, Nova 
Gorica in Slovenj Gradec.« 

Med temi obeinami je najbolj iz
stopal Trzin, kjer je bilo 'Iani delovnih 
mest kar tnkrat vel kot delovno ak-

" 

iteuilna upraSanja. 

tivnih prebivalcev. Najniija dele!a 
delovno aktivnih prebivalcev z zapo
slitvijo v lastni abeini sta imeli obclni 
Tmovska vas in Hodo! (obe 10 % ali 
manj). 

Vee kruha je na zahodu 
drzave 

Skoraj petina vseh delovno aktiv
nih prebivalcev se ob delavnikih ne 
vozi Ie v drugo obcino, temvec celo v 
drugo regijo. Ob koncu lanskega leta 
je bilo medregijskih migrantov skoraj 
petina oz. 19,2 :t. Osrednjeslovenska 
statistilna regija je bila lani edina s 
preseikom delovnih mest glede na 
!tevilo delovno aktivnih prebivalcev 
(za 28 X), najslable pa je bilo stanje 
v zasavski statisticni regiji, kjer je bilo 
delovnih mest skoraj 40 % manj kot 
delovno aktivnih prebivalcev. 

Se manj pogoste so delovne mi
gracije med ,kohezijskima regijama; 
v povprelju je lani tako na delo po
toval vsak deseti delavec. Tok de
lovnih migracij je mocnej~i v smeri 
vzhod-za~od, so razkrili na SURS; }}Na 
dele v zahodno Siovenijo prihaja 15 % 
delovno aktivnih oseb iz vzhodne 510-
venije, na dele v vzhodno iz zahodne 
pa Ie 4 % delovno aktivnih oseb.« V 
zahodni Sioveniji je bilo namrel za 
12,1 % vel delovnih mest, kot je bilo 
delovno aktivnih prebivalcev. Na delo 
v zahodno Siovenijo se tako z vzhoda 
dnevno odpravi skoraj 62.000 delav
(ev, v obratno smer pa Ie priblizno 
'5.300 ... 

Eva HIJoSie 

OrmoSko • Se vedno VI 

, Podpovprec 
Stopnja registrirane brezpose; 
pa je dosegla kar 10,4 %. Z neg' 

Trg dela na obmolju, ki ga pokriva Ija 
Urad za delo Onmoi, na ptujski ob- (z. 
molni sluibi Zavoda za zaposlovanje 101 
ocenjujejo podobno ptujskemu: pre- bil 
cej stabilen trg, ki temelji na nekaj za 
veljih, stabilnih podjetjih, ki imajo ie in 
dolgoletno tradicijo. Poleg malih in te 
mikro podjetij, kjer je velik delei za- tu 
poslitev na tern trgu dela, jzpostav- dE 

Brezposelnosl u obani Omwz je 9,J-od., 


