Naziv proračunskega uporabnika:

Šifra proračunskega uporabnika:

Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije

16586

Naziv organizacijske enote:

Šifra organizacijske enote:

VODSTVO

01

Ime delovnega mesta:

Šifra delovnega mesta v organizacijski enoti:

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II

0010

Ime delovnega mesta:

Šifra delovnega mesta:

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II

I017160

Plačna skupina:

Plačna podskupina:

I

I1

Tarifni razred:

Plačni razred brez napredovanj (MIN):

VII/2

35

Število napredovalnih razredov:

Plačni razred z napredovanji (MAX):

10

45

Vrsta zaposlitve:

Zahtevane delovne izkušnje:

nedoločen čas

48 mesecev

Stopnja strokovne izobrazbe:

Smeri strokovne izobrazbe:

Univerzitetna (prejšnja)
Visokošolska strokovna izobrazba s specializacijo
(prejšnja)
magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja)

Ekonomska, tehnična, prometna ali druga ustrezna

Posebni pogoji in znanja:

-

strokovni izpit iz upravnega postopka
osnovna raven znanja angleškega jezika
znanje dela z računalnikom
izpit za finančnega revizorja (*izpit je potrebno opraviti v roku 24 mesecev od sklenitve delovnega
razmerja)

Posebnosti delovnega mesta:
Drugi podatki delovnega mesta:
Naloge delovnega mesta:

-

-

-

vodenje upravnih postopkov z delovnega področja
sodelovanje v postopku certifikacije in nadzora izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa
sodelovanje pri razvoju, pripravi, usklajevanju, nadzoru uspešnosti in spremljanju izvajanja načrtov
izvedbe, ciljev in korektivnih ukrepov na nacionalni ravni in na ravni funkcionalnih blokov zračnega
prostora
usklajevanje, ozaveščanje in poročanje v vezi uspešnosti in spremljanja načrtov izvedbe in predlaganje
korektivnih ukrepov
sodelovanje pri določanju mejnih vrednosti opozarjanja v povezavi z izvajanje mehanizmov opozarjanja
nadzor nad pristojbinami na zračnih poteh in pristojbinami na terminalih
sodelovanje pri nadzoru nad finančno zmogljivostjo subjektov, ki so lahko izvajalci navigacijskih služb
zračnega prometa ali drugi imetniki posameznih dovoljenj za opravljanje letalskih dejavnosti,
preverjanje izpolnjevanja finančnih kriterijev subjektov, pri katerih je to pogoj za izdajo ustreznega
dovoljenja/potrdila v skladu z nacionalno in evropsko zakonodajo
sodelovanje pri določanju ocene ekonomskih in finančnih vidikov metodologije izračuna pristojbine
letališča, ter sodeluje pri nadzoru in ocenjevanju ekonomske upravičenosti upravljavcev letališč v skladu z
nacionalno in evropsko zakonodajo
preverjanje finančnega poslovanja operatorjev in drugih letalskih subjektov skladno z nacionalno in
evropsko zakonodajo ter mednarodnimi in drugimi sporazumi
sodelovanju pri določanju in nadzor stroškovne baze za področje navigacijskih služb zračnega prometa

-

-

priprava analiz/poročil glede finančnih zmogljivosti nadzorovanih subjektov
sodelovanje pri pripravi letnih poročil in programov dela
vodenje in sodelovanje v projektnih skupinah in drugih oblikah sodelovanja z Evropsko agencijo za varnost
v letalstvu/Evropsko komisijo ter drugimi mednarodnimi organizacijami in organi s področja dela notranje
organizacijske enote
druge naloge v skladu z letalskimi predpisi s področja dela notranje organizacijske enote

