
Analiza tehnologije 
pridobivanja podatkov 
iz zraka in pregleda tras 
prenosnih plinovodov 
s pomočjo brezpilotnih 
zrakoplovov

POVZETEK ČLANKA

UAV, UAS, DRONE, brezpilotni zrakoplov. Vse to so 
izrazi, ki poimenujejo tehnologijo, ki se z velikimi 
koraki iz vojaškega področja seli tudi v civilno 
uporabo.  S tehnološkim napredkom in razvojem so 
se v letih inovacij in izboljšav povečale tudi možnosti 
uporabe brezpilotnih zrakoplovov. Razlogi so cenovna 
dostopnost tehnologije zaradi pocenitve materialov,  
povečanje kapacitete baterij, ki so ena ključnih 
sestavin večine brezpilotnih zrakoplovov in tudi 
številu izdelovalcev, ki večinoma prihajajo iz, za enkrat 
še cenejšega, kitajskega trga. V podjetju Plinovodi 
d.o.o., kot družbi za upravljanje prenosnega sistema 
zemeljskega plina v Sloveniji, že nekaj let izkoriščamo 
možnost pridobivanja podatkov iz helikopterskih 
preletov s pilotom, ki v svetu počasi in dolgoročno 
dobivajo konkurenco v brezpilotnih zrakoplovih, 
kamor spadajo: letala, helikopterji in kombinacija obeh 
plovil. V podjetju smo raziskali trg v Sloveniji in Evropi z 
namenom ugotoviti, ali so brezpilotni zrakoplovi lahko 
alternativa klasičnim helikopterskim preletom pri 
pregledih tras plinovodov in pridobivanju kakovostnih 
podatkov iz zraka. V podjetju se nam je predstavilo nekaj 
slovenskih in tudi tujih podjetij. Nekatera slovenska 

podjetja in inštitucije so s svojim znanjem in produkti 
dosegla velike uspehe doma in tudi v tujini. Omejitve 
pri uporabi brezpilotnih zrakoplovov predstavlja 
predvsem zelo stroga slovenska zakonodaja, ki je bila 
sicer sprejeta dokaj pozno glede na to, da je tehnologija 
že kar nekaj časa na trgu in cenovno dostopna mnogim 
posameznikom in podjetjem. Kar nekaj podjetij je 
zakonodaja celo odvrnila od nadaljnjega ukvarjanja 
z dejavnostjo pridobivanja podatkov iz zraka. Tako 
je licenco D, za izvajanje letov v okolju z največjimi 
omejitvami, pridobilo le nekaj podjetij. V letošnjem 
letu je svoje dodal tudi Evropski svet, ki je sprejel 
uredbo, ki določa skupna pravila za varnost v civilnem 
letalstvu in pripravil spletno stran o pravilih letenja 
http://dronerules.eu//sl/. Kljub temu se pričakuje, da je 
reforma pravil potrebna, ker se bo zračni promet v EU 
v naslednjih 20 letih povečal za 50 %, evropski sektor 
dronov pa bo do leta 2035 zaposloval več kot 100.000 
ljudi, ekonomski učinek pa naj bi presegal 10 milijard 
EUR na leto. 

1. ZAKONODAJA

Tehnologija brezpilotnih zrakoplovov tudi v Sloveniji ni 
več nova, saj so se prva podjetja, ki so ponujala storitve 
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snemanja iz zraka, pojavila že pred desetletjem, pa 
vendar smo prvi zakonodajni okvir dobili šele leta 2016.

Zakonodajne zahteve glede uporabe brezpilotnih 
zrakoplovov ureja Uredba o sistemih brezpilotnih 
zrakoplovov (Uradni list RS, št. 52/16 in 81/16 – popr.), 
ki jo je vlada sprejela konec julija 2016. Z njo je vlada 
določila splošne tehnične in operativne pogoje za 
varno uporabo brezpilotnih zrakoplovov.
Definicija brezpilotnega zrakoplova po Uredbi o 
sistemih brezpilotnih zrakoplovov pravi takole: 
brezpilotni zrakoplov je zrakoplov, namenjen izvajanju 
letov brez pilota ali drugih oseb na krovu, ki je daljinsko 
krmiljen ali programiran ali avtonomen. 

Področje uporabe zračnih zrakoplovov ureja Agencija 
za civilno letalstvo, ki letalske dejavnosti deli na 
4 kategorije: A, B, C in D, uredba pa med drugim 
kategorizira zračne zrakoplove glede na operativno 
maso, in sicer:

- razred 5: do vključno 5 kilogramov;
- razred 25: nad 5 do vključno 25 kilogramov;
- razred 150: nad 25 do 150 kilogramov.

Pomembna omejitev, ki jo predpisuje zakonodaja, pa je, 
da mora upravljavec zagotoviti, da se let brezpilotnega 
zrakoplova odvija v vidnem polju upravljavca in na 
oddaljenosti največ 500 metrov od upravljavca. Ta 
omejitev bistveno zmanjša uporabnost tehnologije za 
pridobivanje podatkov daljših longitudinalnih vodov, 
kot je npr. plinovod.

2. DRONI: REFORMA VARNOSTI V LETALSTVU 
V EU

S tem naslovom je bil na spletni strani Evropskega sveta 
oz. Sveta EU letos junija objavljen članek o brezpilotnih 
zrakoplovih (povezava http://www.consilium.europa.
eu/sl/policies/drones/). Med drugim omenja uredbo, ki 
določa skupna pravila za varnost v civilnem letalstvu 
in spremenjeni mandat Evropske agencije za varnost 
v letalstvu (EASA). Svet je 26. junija 2018 sprejel nova 
sorazmerna in na tveganju temelječa pravila, ki bodo 
omogočila rast in večjo konkurenčnost letalskega 

sektorja EU.
Nova pravila naj bi zagotavljala varnost, zasebnost in 
varstvo osebnih podatkov. Poleg tega naj bi zmanjšala 
birokracijo in spodbudila inovacije. Določajo prag 
za registracijo upravljavcev dronov: ti morajo biti 
registrirani, če upravljajo drone, ki bi v primeru, da 
se zaletijo v osebo, lahko prenesli več kot 80 joulov 
kinetične energije.
V letu 2019 pa naj bi nacionalne zakone zamenjala 
enotna evropska zakonodaja, ki bo, kot že prej 
omenjeno, omogočila rast in večjo konkurenčnost 
letalskega sektorja EU.

3. TEHNOLOGIJA BREZPILOTNIH 
ZRAKOPLOVOV

V kategorijo brezpilotnih zrakoplovov sodijo tako 
daljinsko krmiljeni zrakoplovi kot vnaprej programirani 
zrakoplovi. Sem prištevamo tako majhna, kot malo 
večja samostojna letala na baterijski ali bencinski 
pogon, helikopterje ali zrakoplove, ki so kombinacija 
letala in helikopterja. 

3.1 LETALA

Slika 1: Brezpilotno letalo podjetja SenseFly iz Švice
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Primer baterijskega brezpilotnega zrakoplova podjetja 
SenseFly, ki leti po vnaprej programirani poti, ima 
vgrajeno posebej prirejeno kamero, nanj pa lahko 
namestimo tudi multispektralni senzor ali termo 
kamero. Ima avtonomijo 50 min, njegova hitrost je 40-
90 km/h in lahko poleti 33 km daleč.

 

Slovensko znanje predstavlja svetovno uveljavljeno 
podjetje C-ASTRAL iz Ajdovščine, ki ima v svoji 
ponudbi visoko zmogljiva brezpilotna letala, ki jih 
uporablja predvsem vojska, prisotni pa so tudi v civilni 
uporabi. Letalo ima avtonomijo 3,5 h in lahko v dolžino 
poleti 150 km. V podjetju raziskujejo tudi možnost 
zaznavanja puščanja zemeljskega plina s pomočjo 
brezpilotnega letala. 

 

Slika 3: Brezpilotno letalo na bencin podjetja UAV 
Factory iz Latvije

Slika 4: Helikopter podjetja Leica iz Švice 

Primer brezpilotnega letala podjetja UAV Factory iz 
Latvije s pogonom na bencin z avtonomijo 20 ur in 
dosegom 100 km.

Prednosti letal so: daljši dosegi zaradi večje hitrosti in 
možnost pogona na  bencinsko gorivo. Letala niso tako 
konstrukcijsko zahtevna zaradi manj rotorjev, manj pa 
so tudi občutljiva na slabe vremenske razmere.
Slabosti letal so, da potrebujejo nekaj več prostora 
za vzlet in pristanek in ker jih je težje daljinsko voditi, 
so zaradi velikih hitrosti bolj primerna za vnaprej 
programirane lete. 

3.2 HELIKOPTERJI

Slika 2: Brezpilotno letalo podjetja C-ASTRAL iz 
Ajdovščine

Prednosti helikopterjev so predvsem njihova okretnost 
na majhnem prostoru, ki ga potrebujejo za vzlet, 
manevriranje in pristanek. Večji helikopterji z več 
elisami lahko nosijo bolj zmogljive kamere in več 
opreme. Občutljivi so na slabše vremenske razmere 
in lahko delujejo le na majhnem območju. Vodeni so 
večinoma daljinsko, zato je potreben nenehen očesni 
kontakt z napravo v zraku.
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3.3 LETALO HIBRID (LETALO, KI VZLETA IN 
PRISTAJA VERTIKALNO KOT HELIKOPTER)

Po raziskavi področja sem naletel tudi na poskuse, 
ki so že v fazah prihoda na trg in sicer letala, ki bodo 
pristajala in vzletala vertikalno kot helikopter, letela pa 
horizontalno. Spodnji primer sicer razvija Nasa, deluje 
na baterije in je uspešno prestalo testiranja, je pa še 
vedno v fazi razvoja.

4. UPORABA PODATKOV, PRIDOBLJENIH IZ 
ZRAKA

Skladno z izboljšavami in nosilnostjo je že na majhne 
zrakoplove mogoče namestiti zmogljivo kamero, ki 
nam da odlične rezultate, to so visoko resolucijske 
fotografije in filmi, ki jih z ustreznimi postopki lahko 
obdelujemo in uporabljamo za različne namene. Prav 
tako na trgu obstajajo prilagojeni laserski skenerji, 

Največja prednost je, da za vzlet in pristanek potrebuje 
manjše območje, njegov doseg pa je večji od 
helikopterjev.

s katerimi pridobimo oblak točk v prostoru, ki nam 
služi za nadaljnje načrtovanje ali izdelavo 3D modelov 
objektov.    
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Uporaba dronov/brezpilotnih zrakoplovov se je izkazala 
na več področjih, saj je, s pridobitvijo kakovostnih 
fotografij in naknadne obdelave, zelo primerna za 
razna področja: gradbeništvo, arhitekturo, arheologijo, 
geodezijo in razne javne službe.

Za operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina 
je pomembno področje geodezije, kjer je s pomočjo 
podatkov, pridobljenih iz drona/zračnega zrakoplova 
mogoče pridobiti kakovostne ortofoto posnetke. 
(Definicija ortofota: Ortofoto je aerofotografija, ki 
je z upoštevanjem podatkov o reliefu in absolutne 
orientacije aerofotografij pretvorjena v ortogonalno 
projekcijo. Izdelek je v merskem smislu enak 
linijskemu načrtu ali karti). Iz pridobljenega ortofota 
in kombiniranjem terenskih podatkov lahko izdelamo 
kakovosten geodetski načrt za različne namene, lahko 
ga kombiniramo z zemljiško katastrskim načrtom ali s 
podatki gospodarske javne infrastrukture. Prav tako je 
z ustreznimi postopki iz digitalnega ortofota mogoče 
pridobiti 3D model reliefa in objektov.
Ortofoto posnetek nam tako omogoča, da s kombinacijo 
avtomatske in vidne zaznave diagnosticiramo 
spremembo, ki se je zgodila glede na prejšnji prelet. 

5. NADZOR TRAS PRENOSNIH PLINOVODOV S 
HELIKOPTERSKIMI PRELETI

Kot že omenjeno je ortofoto metrični izdelek z 
lastnostmi klasičnega načrta v merilu, ki s kombinacijo 
laserskega skeniranja ali ustreznimi geodetskimi 
postopki omogoča merjenje razdalj, dimenzij 
objektov, prometnic in elementov gospodarske javne 
infrastrukture. Omogoča nam razne prikaze detajla v 
kombinaciji z drugimi načrti v vseh fazah projektiranja, 
pripravah državnih prostorskih načrtov in predstavitvah, 
sklepanju dogovorov in pogodb z lastniki parcel, prek 
katerih poteka plinovod, in pri izdelavi 3D modelov 
stavb, prometnic in ostale infrastrukture.
Tako v primeru nadzora tras prenosnih plinovodov 
ugotovimo posege, ki so se izvedli brez izdanega 
soglasja operaterja prenosnega sistema, čemur 
sledi preverjanje, iskanje povzročitelja in ustrezno 
obveščanje oz. ukrepanje. 
Za družbo Plinovodi d.o.o. od leta 2007 helikopterske 
prelete tras plinovodov izvaja zunanji izvajalec, kar 
bistveno zmanjša čas, ki je potreben za nadzor 

trase. Preleti se izvajajo do nekajkrat na leto. Prelet je 
opravljen v približno 3-5 dneh, pri čemer helikopter 
preleti od 600 do 800 km od skupno 1183 km tras 
plinovodov. Prelet in obdelava podatkov zajemata 
med drugim snemanje 130 m pasu plinovoda, izdelavo 
ortofota z velikostjo piksla 5 cm, pregled dogodkov na 
trasi ... Izvajalec opravi tudi IR snemanje, ki omogoča 
zaznavo nekaterih dogodkov tudi v IR spektru. 
Poseben poudarek pri snemanju je namenjen vsem 
spremembam na trasah plinovodov, ki so se zgodile 
od zadnjega preleta. To so razni novi objekti, prekopi 
površja, nove prometnice, zdrsi zemljine na plazovitih 
področjih, razne nedovoljene zasaditve rastlinja in pa 
spremljanje novogradnje prenosnih plinovodov. V tem 
primeru nas predvsem zanima stanje zemljišč pred in 
po posegu gradnje.
V letih razvoja predvsem v smeri izboljšane ločljivosti 
fotografij so le-te postajale bolj uporabne in položajno 
natančne. Ortofoto oz. aerofotografije uvozimo v GIS 
(geografski informacijski sistem) in kombiniramo z 
različnimi podatki, kot so linije in objekti plinovodov, 
spremljajoča infrastruktura plinovodov, podatki 
zemljiškega katastra, katastra gospodarske javne 
infrastrukture in z drugimi podatki, ki pripomorejo 
k varnosti in zanesljivosti obratovanja prenosnega 
sistema. GIS je enostavno povezljiv tudi z ostalimi 
sistemi, ki jih uporabljamo v podjetju.
Izkušnje, ki smo jih pridobili v letih izvajanja 
helikopterskih preletov, smo uporabili pri preučevanju 
novih tehnologij pridobivanja podatkov iz zraka s 
pomočjo brezpilotnih zrakoplovov in tudi satelitov. 
Vzpostavili smo stik s kar nekaj podjetji v Sloveniji 
in tujini, ki so predstavili svoje produkte in aplikacije. 
Vsa podjetja so ponudila pridobivanje aerofotografij, 
zaznavo sprememb na terenu in po potrebi pridobitev 
podatkov v drugih spektralnih območjih (IR oz. termo 
kamera, laserski skener). 

6. PREDNOSTI IN SLABOSTI BREZPILOTNIH 
ZRAKOPLOVOV IN PRIMERJAVA S KLASIČNIMI 
HELIKOPTERSKIMI PRELETI S PILOTOM PRI 
NADZORU TRAS PRENOSNIH PLINOVODOV 
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Po preučitvi stanja trga in storitev smo ugotovili kar 
nekaj prednosti uporabe brezpilotnih zrakoplovov v 
primerjavi s klasičnimi helikopterskimi preleti s pilotom. 
Zaradi nižje cene bi lahko lastna oprema in programski 
paket za obdelavo podatkov omogočala neodvisno 
uporabo  po potrebi. Čas, ki ga porabimo za pridobitev 
podatkov iz zraka, je pri uporabi brezpilotnih zrakoplovih 
pri manjših območjih bistveno krajši, predvsem zaradi 
krajše priprave na let in samega leta, manj zahtevna pa 
je tudi obdelava podatkov. Pri daljših trasah oz. večjih 
območjih se čas potreben za let in obdelavo podatkov 
pri brezpilotnih zrakoplovih bistveno podaljša in ni 
več konkurenčen helikopterskim preletom. Skladno 
s časom, ki je potreben za storitev, narašča tudi cena 
storitve. Prednost uporabe brezpilotnih zrakoplovov 
je tudi uporaba na težko dostopnih pobočjih, zaprtih 
dolinah in mestih, saj so bolj agilni in lahko delujejo 
na manjših višinah. Aerofotografije posnete s slabšimi 
in cenejšimi aerokamerami so zato prav zaradi manjše 
višine leta primerljive z dražjimi aerokamerami, ki se 
uporabljajo v helikopterjih.    
Kljub veliko prednostim pa imajo brezpilotni zrakoplovi 
kar nekaj slabosti, ki so na koncu nagnile tehtnico 
na klasične helikopterske prelete pri pridobivanju 
podatkov. Pri preučitvi tehnologije smo ugotovili, da je 
še vedno premalo podjetij zainteresiranih za pridobitev 
licence D, ki bi omogočala letenje v najbolj občutljivih 
območjih, to je letenje nad skupino ljudi ali industrijskim 
območjem. V primeru nakupa lastnega brezpilotnega 
zrakoplova bi moralo podjetje omogočiti usposabljanje 
vsaj dveh pilotov brezpilotnega zrakoplova, saj 
morata biti pri poletih vseskozi prisotna dva pilota za 
zagotovitev maksimalne varnosti. 
Med udeležbo na delavnici s pripravo na izpit za 
pilote brezpilotnih zrakoplovov, ki ga je v marcu 
2018 organizirala Javna agencija za civilno letalstvo,  
je bilo zaslediti kar nekaj vprašanj in pomislekov 
glede zakonodajnih omejitev in situacij, ki jih le-ta 
ne predvideva. Precej nejasnosti je predvsem glede 
približevanja območjem, kjer veljajo omejitve letenja.
Brezpilotni zrakoplovi so, ne glede na velikost, zelo 
občutljivi na vremenske razmere, ki so se v Sloveniji 
izkazale kot zelo specifične zaradi razgibanega reliefa 
in mešanja podnebnih značilnosti. Predvsem so to 
pogoji: močan veter, megla, dež in nizke temperature. 
Vsi ti pogoji onemogočajo varen let in slabšajo 
natančnost pridobljenih informacij. Družba Plinovodi 

d.o.o. upravlja prenosno omrežje, ki je razpredeno po 
celi Sloveniji in zajema vse pokrajinske značilnosti, 
ki vplivajo na kakovost pridobljenih podatkov. Pri 
istočasnem preletu je tako na območju Podkraja lahko 
spomladi sneg, samo nekaj kilometrov stran v Vipavski 
dolini pa so drevesa že v listju in zastirajo informacije 
na tleh. Pomembno je, da se prelet trase opravi v 
čim krajšem časovnem intervalu, kar pa brezpilotni 
zrakoplovi, zaradi omejitev glede vidnosti in tudi 
nezadostne avtonomije, ne omogočajo.   
Omeniti je potrebno tudi, da so brezpilotni zrakoplovi 
lahko moteči za okolico ter izpostavljeni problematiki 
na področju varstva podatkov in zasebnosti. Nekateri 
brezpilotni zrakoplovi so obremenjeni tudi z emisijami 
CO

2
.

7. ZAKLJUČEK
Tehnologija brezpilotnih zrakoplovov 
se je v zadnjem času izkazala za zelo 
uporabno na veliko področjih; od 
geodezije, kmetijstva, arheologije, 
forenzičnih raziskav, spremljanja prometa, 
raziskav raznih naravnih, prometnih in 
drugih nesreč ter reševanja. Upravljavcem 
infrastrukture je omogočila nov način 
pridobivanja podatkov, ki je na manjših 
območjih bolj cenovno dostopen kot 
uporaba klasičnih helikopterjev.

Za primer uporabe brezpilotnih 
zrakoplovov pri snemanju tras prenosnih 
plinovodov ugotavljamo, da ima za 
daljše lete in preglede ta tehnologija še 
vedno prevelike omejitve, predvsem 
zakonodajne, pa tudi tehnične in ne more 
nadomestiti helikopterskih pregledov. 
Bistveno boljša je za primere snemanj 
točkovnih objektov ali področij v vidnem 
polju. Prednost je tudi ta, da se brezpilotni 
zrakoplov lahko glede na potrebo hitreje 
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aktivira, saj omogoča, da se uporabnik 
tudi sam opremi s to tehnologijo, kolikor 
je potrebe po tovrstnih snemanjih več in 
so odzivni časi bistveno krajši.

Razvoj in izboljšave bodo na področje 
prinesle nove možnosti pridobivanja 
podatkov iz zraka. EU pričakuje, da bo 
trg rasel in do leta 2035 zaposloval več 
kot 100.000 ljudi. Zakonodaja je prinesla 
nekatere omejitve, ki pa pri upoštevanju 
vseh pravil in pridobitve ustreznih 
dovoljenj ne bi smele biti ovira za razvoj 
področja in uporabo za še več namenov.    

ŽIVLJENJEPIS AVTORJA:
G. Gregor Drgan je diplomiral leta 2005 na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo pri prof. Breznikarju na temo 
Geodetski načrt. Po opravljeni diplomi se je zaposlil v podjetju Ljubljanski geodetski biro d.d., kjer je v letu 2006 
opravil izpit za geodetsko izkaznico, leta 2009 pa pridobil naziv odgovornega geodeta. V letih izvajanja geodetskih 
storitev je deloval in se izobraževal na področjih zemljiškega katastra, inženirske geodezije, katastra gospodarske 
javne infrastrukture in geografskih informacijskih sistemov. Leta 2010 se je zaposlil v družbi Plinovodi d.o.o., 
kjer opravlja delo geodetskega nadzora med gradnjo novih in vzdrževanjem obstoječih plinovodov in objektov. 
Skrbi za ažuriranje, vzdrževanje in razvoj geografskega informacijskega sistema družbe, katerega glavni namen 
je upravljanje s prostorskimi podatki v povezavi s prenosnimi plinovodi. Nadzira izvajanje geodetskih meritev in 
kontrolo rezultatov na plazovitih področjih in monitoringa premostitvenih objektov plinovodne infrastrukture.  
Od leta 2015 opravlja tudi delo nadzornika tras in objektov prenosnih plinovodov v oddelku gradbenega 
vzdrževanja.
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https://hds.leica-geosystems.com/en/Profitable-Marketing-Proposals_52831.htm
http://www.consilium.europa.eu/sl/policies/drones/
http://dronerules.eu//sl/
http://www.plinovodi.si/
https://en.wikipedia.org/wiki/NASA_GL-10_Greased_Lightning
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-2349?sop=2016-01-2349
http://www.uavfactory.com/ 
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