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Številka: 3720-1/2020/32 
Datum: 21. 7. 2020 
 

 

Spoštovani, 

 

pred vami je povzetek letnega poročila o letalski varnosti za leto 2019, ki ga CAA izdaja od leta 2016. 

Poročilo prikazuje podatke o doseženem nivoju letalske varnosti za leto 2019 ter povzema 

regulativne, organizacijske, promocijske ukrepe, kot tudi ukrepe povezane s poročanjem o dogodkih 

v letalstvu, ki jih je CAA izvedla z namenom, da bi doseženi nivo letalske varnosti ohranili oziroma 

še izboljšali. Ti ukrepi so sicer na drugačen način (razdeljeni na zaznana nacionalna, regionalna in 

globalna tveganja),  prikazani tudi v dokumentu, ki prikazuje realizacijo Državnega načrta za varnost 

v letalstvu za leto 2019 (https://www.caa.si/upload/editor/file/filee4605e013080c87.pdf). 

 

Ne glede na to, da je ta dokument namenjen temu, da se javnost seznani s stopnjo letalske varnosti 

v Sloveniji, pa je prav zaradi dejstva, da je slovensko letalstvo močno predvsem regionalno 

povezano, da navedemo tudi nekaj regionalnih podatkov o letalski varnosti. 

 

Leto 2017 je veljalo za najvarnejše leto v zgodovini komercialnega letalstva; vendar so nas dogodki 

v letih 2018 in 2019 spomnili, da varnosti nikoli ne moremo jemati kot samoumevno. 

 

Število nesreč, ki vključujejo načrtovane komercialne operacije z zrakoplovi z največjo maso nad 

5700 kg in so se zgodile v eni od 55 držav EUR1, se je v letu 2019 povečalo v primerjavi z letom 

2018: 29 takšnih nesreč se je zgodilo v letu 2019, vključno s tremi nesrečami s smrtnim izidom, ki 

so skupaj povzročile 55 smrtnih žrtev. V istem obdobju je prišlo do povečanja načrtovanih 

komercialnih odhodov, kar ima za posledico regionalno stopnjo nesreč 2,96 nesreč na milijon 

odhodov, medtem ko je podatek za leto 2018 2,74 nesreč na milijon odhodov, kar predstavlja 8 % 

porast v letu 2019 glede na leto 2018. 

 

Univerzalni pristop neprekinjenega nadzora varnosti s strani ICAO (USOAP CMA) meri učinkovito 

izvajanje državnega sistema nadzora varnosti. V letu 2019 je bilo na območju EUR izvedenih 15 

dejavnosti, povezanih z USOAP CMA, tudi v Republiki Sloveniji, in sicer med 26. avgustom in 3. 

septembrom. Republika Slovenija je pri tem nadzoru dosegla 81,87 % stopnjo implementacije in 

izvajanja letalskih standardov in priporočenih praks, ki izhajajo iz prilog k Čikaški konvenciji. To je 

izjemen rezultat v primerjavi z rezultatom iz leta 2010, ki je znašal 63,85 %. Rezultati USOAP CMA 

kažejo povprečno oceno stopnje implementacije (EI), ki za države v EUR regiji znaša 77,66 %, kar 

je nad svetovnim povprečjem, ki znaša 68,75 %. Rezultati USOAP CMA kažejo tudi, da je: 

 87,27 % držav v regiji EUR je doseglo cilj 60 % EI, kot je predlagal Globalni letalski varnostni 

plan (GASP); 

 preiskava nesreč in incidentov (AIG) je področje z najnižjo stopnjo implementacije (EI); 

                                                

1 Regionalne ICAO države, ki jih pokriva ICAO regionalna pisarna v Parizu. 

https://www.caa.si/upload/editor/file/filee4605e013080c87.pdf
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 kvalifikacije in usposabljanje tehničnega osebja (CE-4) je glavna težava, ki vpliva na 

zmogljivosti držav za učinkovit nadzor v regiji EUR. 

 

Akcije, ki bodo s strani EASA in s strani držav izvedene, da bi se doseženi nivo letalske varnosti 

ohranil oziroma še izboljšal, so zbrane v EPAS-u2, ki pokriva obdobje 2020–2024. Slovenija te naloge 

konkretizira v slovenskem Državnem načrtu za varnost v letalstvu3, ki je hkrati dokument, ki definira 

naloge za implementacijo Državnega programa za upravljanje varnosti v civilnem letalstvu4. 

 

Slovensko letalstvo je leta 2019 zaznamovala ustavitev operacij Adrie Airways, ki je bila največji 

slovenski letalski prevoznik in je zato, z zagotavljanjem podatkov iz poročil o dogodkih, znatno 

prispevala k vzpostavitvi in razvoju sistema upravljanja letalske varnosti na nacionalni ravni. Osebju 

CAA je bilo v veselje in čast sodelovati z izjemnimi strokovnjaki Adrie Airways, družbe s skoraj 60 

letno tradicijo, tako na področju izvajanja komercialnih operacij kot tudi na področju šolanja 

letalskega osebja. 

 

Kot navedeno, se bodo prizadevanja za ohranjanje in izboljševanje nivoja letalske varnosti 

nadaljevala. Da bi dosegli izboljšanje varnosti v letalstvu, je potrebno poročati, zbirati, shranjevati, 

varovati, izmenjevati, razširjati in analizirati ustrezne informacije v zvezi z varnostjo v civilnem 

letalstvu ter izvajati ustrezne varnostne ukrepe na podlagi zbranih informacij. Ta proaktivni in na 

dokazih temelječi pristop morajo uporabljati ustrezni organi držav članic za varnost v letalstvu, 

organizacije v okviru svojega sistema upravljanja varnosti in EASA. 

 

Uredba (EU) št. 376/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o poročanju, analizi in spremljanju 

dogodkov v civilnem letalstvu, spremembi Uredbe (EU) št. 996/2010 Evropskega parlamenta in Sveta 

ter razveljavitvi Direktive 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta in uredb Komisije (ES) št. 

1321/2007 in (ES) št. 1330/2007 (v nadaljevanju Uredba (EU) št. 376/2014), ki regulira področje 

poročanja o dogodkih v civilnem letalstvu, preko katerega CAA prejme največji delež vhodnih 

podatkov v okviru upravljanja letalske varnosti, je sedaj v uporabi že nekaj let. V tem času beležimo 

izboljšanje na področju stopnje poročanja, pozitiven trend se kaže na področju pravočasno oddanih 

poročil o dogodkih, pravočasnem posredovanju analiz in zaključnih poročil ter na področju zvišanja 

kakovosti le-teh, kar nas zelo veseli, saj kaže na to, da sistemi skladnosti in letalske varnosti 

poročevalcev dozorevajo in se izboljšujejo.   

 

                                     Rok Marolt 

                   direktor 

  

                                                

2 The European Plan for Aviation Safety – EPAS 2020–2024: https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/european-
plan-aviation-safety-2020-2024-published   
3 Slovenian Plan for Aviation Safety – SPAS 2019–2023: https://www.caa.si/upload/editor/file/file42a5705b034840c.pdf, SPAS 

za obdobje 2020–2024 še ni sprejet 
4 State Safety Programme: https://www.caa.si/upload/editor/file/file090b0ef6c9944dd.pdf  

https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/european-plan-aviation-safety-2020-2024-published
https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/european-plan-aviation-safety-2020-2024-published
https://www.caa.si/upload/editor/file/file42a5705b034840c.pdf
https://www.caa.si/upload/editor/file/file090b0ef6c9944dd.pdf
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Oznake 

AD LJ   Aerodrom Ljubljana 

AD MB   Aerodrom Maribor 

AD PZ   Aerodrom Portorož 

ATO   Odobrena organizacija za usposabljanje (Approved Training Organisation) 

ARSO   Agencija Republike Slovenije za okolje 

CAA   Javna agencija za civilno letalstvo (Civil Aviation Agency) 

CAA-JP   CAA oznaka za dogodek jadralnega padalca 

CAA-JZ   CAA oznaka za dogodek jadralnega zmaja 

CAA-P   CAA oznaka za dogodek padalca 

CAT   Komercialni zračni prevoz (Commercial Air Transport) 

CAT-A   Letalski komercialni zračni prevoz (Commercial Air Transport-aeroplanes) 

CMSMSM Priročnik za upravljanje skladnosti in letalske varnosti (Compliance Monitoring and Safety 

Management System Manual)  

DTO Prijavljena organizacija za usposabljanje (Declared training organisation) 

EASA   Evropska agencija za civilno letalstvo (European Union Aviation Safety Agency) 

ECCAIRS  Nacionalna baza poročil o dogodkih (European Co-ordination Centre for Accident and 

Incident Reporting Systems) 

ECR   Evropski centralni repozitorij (European Central Repository) 

EPAS   Evropski načrt za varnost v letalstvu (European Plan for Aviation Safety) 

ICAO   Mednarodna organizacija civilnega letalstva (International Civil Aviation Organization) 

ICVM   ICAO koordinirana validacijska misija (ICAO Coordinated Validation Mission) 

JCTF   Projektna skupina za kulturo pravičnosti (Just Culture Task Force) 

KZP   Kontroliran zračni prostor 

KZPS   Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. 

MTOM   Največja vzletna masa (Maximum Take-Off Mass) 

PQ   ICAO postopkovno vprašanje (Protocol Question) 

SACA Preverjanje na ploščadi – zrakoplovov držav EU (Safety assessment of community 

aircraft) 

SAFA Preverjanje na ploščadi – zrakoplovov tretjih držav (Safety assessment of foreign 

aircraft) 

SIA Služba za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov (Safety 

Investigation Authority) 

SPAS   Državni načrt za varnost v letalstvu (Slovenian Plan for Aviation Safety) 

SPI   Kazalnik varnostne uspešnosti (Safety Performance Indicator) 

SSP   Državni varnostni program (State Safety Programme) 

TMA   Terminalno območje (Terminal Control Area) 

UAS   Sistem brezpilotnih zrakoplovov (Unmanned Aircraft System) 

ULN   Ultralahka letalna naprava 
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Taksonomija ADREP (taksonomija Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO)), se uporablja 

za določanje kategorije dogodka in je skladna s programsko opremo ECCAIRS): 

 

ADRM   Aerodrome 

AMAN   Abrupt Maneuver 

ARC   Abnormal runway contact 

ATM   ATM/CNS 

BIRD   Bird strike 

CABIN   Cabin safety events 

CFIT   Controlled flight into towards terrain 

CTOL   Collision with obstacle(s) during take-off and landing 

EVAC   Evacuation 

EXTL   External load related occurrences 

F-NI   Fire/Smoke (non-impact) 

F-POST   Fire/Smoke (post impact) 

FUEL   Fuel related 

ICE   Icing 

GCOL   Ground Collision 

GTOW   Glider towing related events 

LALT   Low altitude operations 

LOC-G   Loss of control – ground 

LOC-I   Loss of control – Inflight 

LOLI   Loss of lifting conditions En‐Route 

MAC   Airprox / ACAS alert / loss of separation / (near) mid-air collisions 

MED   Medical 

NAV   Navigation error 

RAMP   Ground handling 

RE   Runway excursion  

RI   Runway incursion – vehicle, aircraft or person 

SCF-NP   System component failure or malfunction [non‐powerplant] 

SCF-PP   Powerplant failure or malfunction 

SEC   Security related 

TURB   Turbulence encounter 

UIMC   Unintended flight in IMC 

UNK   Unknown or undetermined 

USOS   Undershoot/Overshoot 

WILD   Collision Wildlife 

WSTRW   Windshear or thunderstorm 

OTHR   Other 
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Uvod 

 

Agencija za civilno letalstvo (v nadaljevanju CAA) v skladu s poglavjem 4.9.5 Priročnika za 

upravljanje skladnosti in letalske varnosti (CMSMSM) izdaja letno poročilo o letalski varnosti za leto 

2019. 

 

Letno poročilo o letalski varnosti za leto 2019 je četrto tovrstno letno poročilo, ki je na voljo vsako 

leto za preteklo leto, kot to zahteva 11. točka 13. člena Uredbe (EU) št. 376/2014 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v civilnem 

letalstvu, spremembi Uredbe (EU) št. 996/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi 

Direktive 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredb Komisije (ES) št. 1321/2007 in (ES) 

št. 1330/2007. 

 

Da bi javnost obvestile o stopnji varnosti v civilnem letalstvu, vsaka država članica vsaj enkrat na 

leto objavi poročilo o varnosti. Letno poročilo o varnosti vsebuje informacije v zbirni in anonimizirani 

obliki o vrstah dogodkov in druge informacije v zvezi z varnostjo, poročane v okviru nacionalnih 

sistemov obveznega in prostovoljnega poročanja, opredeli trende in opredeli ukrepe, ki so bili 

sprejeti.  

 

Letno poročilo o letalski varnosti je pripravljeno s strani CAA v organizacijski enoti Vodstvo. Glavna 

vira podatkov, ki sta uporabljena v poročilu sta:  

 nacionalna baza podatkov ECCAIRS, kjer so shranjena vsa prejeta poročila o dogodkih ter 

 podatki o nesrečah, prejetih s strani organa pristojnega za preiskovanje letalskih nesreč in 

incidentov. 

 

Vodje sektorjev v CAA analizirajo vsakega od prejetih poročil o dogodkih (v letu 2019 je bilo 

dogodkov 960) in predstavijo svojo analizo poročil Varnostnemu odboru CAA, ko od poročevalca 

prejmejo vse potrebne informacije. To zagotavlja, da so zaznana varnostna tveganja pravilno 

definirana, ocenjena glede stopnje tveganja in analizirana. Analiza med drugim pokaže tudi, katera 

zaznana tveganja potrebujejo preventivne oziroma korektivne ukrepe (npr. promocija letalske 

varnosti, razširjanje informacij, regulativni ukrepi, organizacijski ukrepi itd.). 

 

Normalno letno gibanje določenega parametra (indikatorja) se določi s primerjavo trenutnih in 

preteklih podatkov o številu dogodkov ter podatkov o številu ur letenja oziroma številu premikov. 

Zgornje kontrolne meje so dodeljene vsakemu parametru za opisovanje zaželenih ali nezaželenih 

trendov. Zgornje meje so opredeljene kot stopnja pojavljanja, ki, če je presežena, sproži dodatno 

preiskavo CAA in/ali potrebne ukrepe. 

 

Pripravljenost poročevalcev poročati je ključna za povečevanje števila poročil o dogodkih, medtem 

ko je seznanjenost poročevalcev z vzpostavljenim sistemom pomembna za kvaliteto podatkov v 
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poročilih. Vse to omogoča organizacijam k identifikaciji internih tveganj, kar ima za posledico sistem 

stalnih izboljšav letalske varnosti. Glede na to, da CAA zajema podatke za letno poročilo predvsem 

iz sistemov varnosti organizacij, je kakovost dela CAA in prava smer ukrepanja na področju 

upravljanja letalske varnosti neločljivo povezana z letalsko industrijo in s tudi splošnim letalstvom. 

Le skupaj bomo lahko učinkovito izvajali prvo in glavno prioriteto CAA, ki je zagotavljanje letalske 

varnosti za vse tiste, ki se z letalstvom ukvarjajo poklicno ali športno, prav tako pa tudi za vse tiste, 

ki so v letalskem prometu udeleženi kot potniki. 

 

Letno poročilo predstavlja interni dokument CAA, njegov povzetek, ki ga imate pred seboj, pa je 

objavljen na spletni strani CAA in na ta način na voljo javnosti. Obsežnejše poročilo je namenjeno 

seznanitvi zaposlenih v CAA o varnostno pomembnih dogodkih, s katerimi je CAA seznanjena v 

določenem letu, ter članom delovne skupine za Državni program upravljanja varnosti v civilnem 

letalstvu in Državni načrt za varnost v letalstvu. Na podlagi tega poročila CAA razvije portfolio 

organizacij, ki služi lažjemu planiranju nadzorov. Poleg statističnega pregleda zbranih podatkov o 

letalski varnosti poročilo določa tudi trende ali ponavljajoče se neskladnosti, ki so opažene, ter 

posledično opredelitev dogodkov, ki zahtevajo pozornost nadzornega organa oziroma dogodkov, ki 

zahtevajo preiskavo ter opredelitev sprejetih ukrepov.  

 

Agencija za civilno letalstvo si bo v prihodnje prizadevala, da z učinkovitimi ukrepi za ublažitev 

posledic incidentov in z učinkovitim sistemom upravljanja varnosti prepreči nesreče in resne 

incidente, prav tako si bomo prizadevali zbrati več poročil o dogodkih na področju splošnega letalstva, 

izboljšati kakovost podatkov v poročilih o dogodkih ter izboljšati razširjanje informacij, pomembnih 

za varnost. 
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1 Poročanje o dogodkih 

 

Dne 23. 5. 2016 je bila v Uradnem listu RS objavljena Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o poročanju, 

analizi in spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu (v nadaljevanju Uredba), veljati pa je začela dne 

7. 6. 2016; njena sprememba pa je bila objavljena 23. 8. 2019 (Uradni list RS, št. 37/16 in 52/19). 

Uredba je kot pristojni organ za zbiranje, shranjevanje, varovanje, izmenjavo, razširjanje in 

analiziranje ustreznih informacij v zvezi z varnostjo v civilnem letalstvu določila Javno agencijo za 

civilno letalstvo RS.  

 

CAA je z aktivnostmi, navedenimi v prejšnjem odstavku, pričela z dnem 1. 5. 2016.  

 

CAA redno vnaša vsa poročila o dogodkih, o katerih je obveščena preko sistemov obveznega in 

prostovoljnega poročanja, v ECCAIRS (European Co-ordination Centre for Accident and Incident 

Reporting Systems) – nacionalno podatkovno bazo. Konec leta 2017 smo začeli s pripravami za 

prenos podatkov v Evropski centralni repozitorij (European Central Repository – ECR) – evropsko 

centralno podatkovno bazo za shranjevanje vseh poročil o dogodkih, zbranih v Evropski uniji, ki jo 

upravlja Evropska komisija. Države članice smo namreč, skladno z 8. členom Uredbe (EU) št. 

376/2014, dolžne posodabljati ECR, tako da vanjo iz nacionalnih podatkovnih baz prenesemo vse 

informacije v zvezi z varnostjo (slika 1). Poročila o dogodkih se prenesejo v Evropsko centralno 

podatkovno bazo najpozneje 30 dni po vpisu v nacionalno zbirko podatkov. Poročila o dogodkih se 

po potrebi posodabljajo z dodatnimi informacijami v zvezi z varnostjo. V praksi se prenos informacij 

iz nacionalne podatkovne baze v ECR izvede samodejno vsak petek. Razvoj sistema ECCAIRS in 

podpora za njegovo uporabo sta bila do sedaj na strani ponudnika informacijskih rešitev JRC, ki pa 

se strateško preusmerja k inovacijam in razvoju. Zato je DG MOVE (EC) nalogo dodelil EASA-i, ki je 

v letu 2017 pričela z razvojem nove verzije ''ECCAIRS 2.0'', ki bo osnovan na modernejši IT 

tehnologiji in bo tako omogočal učinkovitejšo povezavo med nacionalno in evropsko podatkovno 

bazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Poročanje o dogodkih 
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Od leta 2016, ko je CAA dobila pristojnost nad izvajanjem Uredbe (EU) št. 376/2014, je zaznati velik 

porast števila prejetih poročil, kar kaže predvsem na to: 

- da se kultura poročanja v slovenskem letalstvu razvija in 

- da je CAA svoje aktivnosti ciljno usmerila v promocijo poročanja o dogodkih.  

 

Organizacije poročajo v okviru svojih sistemov upravljanja letalske varnosti in za poročanje o 

dogodkih uporabljajo svojo programsko opremo ali pa (manjše med njimi) poročajo preko spletnega 

portala Evropske komisije na povezavi: http://www.aviationreporting.eu/AviationReporting/, preko 

katerega nam poročajo tudi posamezniki. Na CAA poročila prejmemo elektronsko; vsa omenjena 

programska orodja omogočajo neposreden prenos podatkov v aplikacijo ECCAIRS (iz Uredbe (EU) 

št. 376/2014 namreč izhaja zahteva, da morajo biti posredovana poročila v obliki, kompatibilni z 

orodjem ECCAIRS in taksonomijo ADREP, uporabljen mora biti standarden format, izpolnjena pa 

morajo biti vsa obvezna polja, ki omogočajo kasnejše celovite in kakovostne analize in ustrezne, 

ciljno usmerjene ukrepe). 

 

 

V letu 20195 je bila CAA s 

strani različnih poročevalcev 

obveščena o 960 dogodkih 

(kar je 306 dogodkov več kot 

leta 2018), od tega jih je 870 

klasificiranih kot incident, 28 

kot nesreča (accident)6 in 6 

kot resni incident (serious 

incident) (graf 1). Dejansko 

je bilo v letu 2019 na CAA 

posredovanih 11817 poročil o 

dogodkih (brez poročil o 

(končnih) rezultatih analiz), 

skupaj s poročili o (končnih) 

rezultatih analiz pa 1702 

poročili. 

Graf 1: Število dogodkov 
glede na razred dogodka 
(class) – leto 2019 

 

 

                                                

5 Podatki se nanašajo na poročila, ki so se zgodila v letu 2019, na rezultate analiz (ki jih morajo poročevalci na CAA poslati v 30 

dneh od dneva, ko so poslali prvo poročilo) in na končne rezultate analiz (ki jih morajo poročevalci na CAA poslati v treh mesecih 

od dneva, ko so poslali prvo poročilo), ki jih je CAA prejela do vključno 31. 3. 2020. 
6 Tu so zajete tako nesreče z letali kot nesreče jadralnih padalcev, zmajev itd. Podrobneje v poglavju 1.1. 

7 Število poročil in število dogodkov se ne ujemata, ker mora v nekaterih primerih v skladu z Uredbo (EU) št. 376/2014 o istem 

dogodku poročati več poročevalcev. 
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V letu 2019 smo največ 

poročil prejeli od operatorjev 

(589) in aerodromov (292). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Poročevalci – leto 
2019 
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Največ dogodkov v 

letu 2019 se je 

zgodilo v poletnih 

mesecih: julija 114, 

junija 111 in 

avgusta 110 (graf 

3). 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Število 
dogodkov po 
mesecih – leto 2019 
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1.1 Nesreče 
 

Poročila o letalskih nesrečah v kategoriji splošnega letalstva (GA) za leto 2019 so predstavljena v 

tabeli 1, v tabeli 2 pa so predstavljeni dogodki/nesreče z različnimi letalnimi napravami (jadralnim 

padalom, jadralnim zmajem in padalom). 

 

1.1.1 Nesreče – splošno letalstvo 

 
  

Leto 
Število 
nesreč 

skupaj 

Število 
nesreč 

s smrtnim 

izidom 

Število 
smrtnih 

žrtev 

Število 
nesreč 

skupaj 

Število 
nesreč 

s smrtnim 

izidom 

Število 
smrtnih 

žrtev 

2019 3 0 0 3 0 0 

Povprečje 
2016–2018  

4,7 1,3 3 1 0,3 0,7 

Prikazane so nesreče, ki so se zgodile v Sloveniji in nesreče, ki so se zgodile v tujini, udeležen pa je bil zrakoplov iz slovenskega registra in/ali 
slovenskega proizvajalca. 

 

V kategoriji splošnega letalstva (GA) v letu 2019 beležimo tri nesreče, ki so se zgodile v Sloveniji, in 

sicer: 

 nesrečo ob pristajanju ultralahkega motornega letala (Alpha Trainer) na vzletišču Ruarda 

Zagorje, dne 27. 4. 2019, kategorija RE; 

 trk jadralnega in motornega letala (experimental) na letališču Lesce, dne 10. 7. 2019, 

kategorija GCOL; 

 pristanek motornega letala (experimental) brez izvlečnega podvozja na letališču Portorož, 

dne 10. 9. 2019, kategorija ARC. 

 

Poleg tega smo bili obveščeni še o treh nesrečah, ki so se zgodile v tujini (o njih smo bili obveščeni, 

ker je bil udeležen zrakoplov iz slovenskega registra in/ali slovenskega proizvajalca):  

 Norveška (28. 6. 2019): trk motornega letala (MTOM 2250–5700 kg) slovenskega 

proizvajalca (registrirano v Sloveniji) s tujim žiroplanom – kategorija dogodka GCOL; 

 Mehika (15. 7. 2019): odstop rezila propelerja ultralahkega motornega letala slovenskega 

proizvajalca (registrirano v tujini) – kategorija dogodka SCF-PP; 

 Norveška (14. 8. 2019): izguba pogonske moči – zasilni pristanek električnega letala (MTOM 

< 2250 kg) slovenskega proizvajalca – kategorija dogodka SCF-PP. 

 

Tabela 1: Poročila o nesrečah (GA) za leto 2019 

Kategorija zrakoplova  Št. 
Število 

poškodovanih 

Število 
smrtnih 

žrtev 

Kategorija 
dogodka 

Država izdaje  
licence/operatorja/ 

registracije 

Ultralahko motorno letalo 1 0 0 RE Slovenija 

Motorno letalo (MTOM < 
2250 kg) - eksperimental 

2 0 0 
ARC 

Slovenija 
GCOL* 

Skupaj 3 0 0 / / 

* Trk z jadralnim letalom 
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1.1.2 Nesreče – jadralna padala, jadralni zmaji, padala 

 
  

Leto 
Število 
nesreč 
skupaj 

Število 
nesreč 

s smrtnim 
izidom 

Število 
smrtnih 
žrtev 

Število 
nesreč 
skupaj 

Število 
nesreč 

s smrtnim 
izidom 

Število 
smrtnih 
žrtev 

2019 22 5 5 0 0 0 

Povprečje 
2016–2018  

9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Prikazane so nesreče, ki so se zgodile v Sloveniji in nesreče, ki so se zgodile v tujini, udeležen pa je bil pilot s slovensko licenco. 

 

Nesreče z jadralnimi padali, jadralnimi zmaji in padali, ki so se v letu 2019 zgodile v Sloveniji, so 

prikazane v tabeli 2. 

 

V kategoriji jadralnih padal (CAA-JP) beležimo 20 nesreč, v katerih beležimo pet smrtnih žrtev (trije 

moški slovenski državljani, en japonski in en češki državljan) in 14 poškodovanih (od tega sedem 

slovenskih državljanov in tri slovenske državljanke ter dva madžarska državljana, en češki državljan 

in ena državljanka Velike Britanije).   

 

V kategoriji jadralnih zmajev (CAA-JZ) beležimo eno nesrečo, v kateri je bil poškodovan nemški 

državljan. 

 

V kategoriji skokov s padali (CAA-P) prav tako beležimo eno nesrečo, v kateri sta se poškodovala 

(zapletla na višini 100 metrov nad terenom) dva tuja državljana (Švice in ZDA). 

 

Tabela 2: Poročila o dogodkih/nesrečah (z letalnimi napravami) za leto 2019 

Kategorija 
letalne naprave 

Št. 
Število 

poškodovanih 
Število smrtnih 

žrtev 
Država izdaje 

licence/operatorja/registracije 

Jadralno padalo 
(CAA-JP) 

20 14 5 

Smrtne žrtve:  
- 3 – Slovenija 
- 1 – Japonska 
- 1 – Češka 

Poškodovani: 
- 10 – Slovenija 
- 2 – Madžarska 
- 1 – Češka 
- 1 – Velika Britanija 

Jadralni zmaj 
(CAA-JZ) 

1 1 0 Nemčija 

Padalo 
(CAA-P) 

1 2 0 
Švica 
ZDA 

Skupaj 22 17 5 / 
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1.2 Resni incidenti  
 

V letu 2019 smo bili obveščeni o šestih resnih incidentih, ki so se zgodili v Sloveniji (tabela 3), dva 

slovenskemu operatorju. 

 

Tabela 3: Poročila o resnih incidentih v letu 2019 

Kategorija zrakoplova 
Država 

registracije 
Kategorija 
dogodka 

Tip operacije Lokacija dogodka 

Motorno letalo  
(MTOM < 2250 kg) 

Slovenija RE Nekomercialna  AD MB 

Švica SCF-NP Nekomercialna AD PZ 

Avstrija RE Nekomercialna AD MB 

Madžarska OTHR Komercialna AD PZ 

Motorno letalo  
(MTOM 2250-5700 kg) 

Slovenija SCF-PP Državna AD LJ 

Madžarska SCF-PP Nekomercialna AD MB 
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1.3 Incidenti in ostali dogodki 
 

CAA beleži največ dogodkov8 

kategorije OTHR (272) in 

RAMP (214). Sledijo trki s 

pticami (90), dogodki 

kategorije NAV (89) in SCF-

NP (69). 

 

V okviru kategorije SEC je 

bilo 5 dogodkov povezanih z 

osvetljevanjem z laserjem, v 

večini ostalih primerov pa gre 

nepooblaščen vstop na 

kritični del letališča. 

 

Znotraj kategorije ADRM smo 

bili v šestih primerih 

obveščeni o tujih predmetih 

na manevrskih površinah 

(FOD). 

 

Sedem dogodkov smo 

kategorizirali z dvema 

kategorijama: SCF-PP in 

BIRD, SEC in RI, NAV in ATM 

– ATN/CNS, ADRM in USOS, 

MAC in ATM – ATB/CNS, 

ADRM in TURB, SCF-NP in 

SCF-PP.  

 

64 % teh dogodkov se je 

zgodilo v Sloveniji, 65 % 

slovenskim operatorjem, 

splošno letalstvo pa 

predstavlja 5,5 % teh 

dogodkov. 

 

 

Graf 4: Število incidentov in 
ostalih dogodkov po 
kategorijah – leto 2019 

 

  

                                                

8 V skupino incidenti in ostali dogodki v tem podpoglavju štejemo naslednje razrede dogodkov: incident, major incident, not 

determined, occurrence without safety effect, observation, occurrence with no flight intended, significant incident. Nesreče 

(accident) in resni incidenti (serious incident) so obravnavani ločeno. 
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OTHR 

 

Znotraj kategorije OTHR je bilo 

največ poročil povezanih z 

utrujenostjo posadke (93), 

nekaj dogodkov z neuspelim 

priletom (27) in 

nestabiliziranim priletom (23). 

 

Poleg RCF dogodkov znotraj 

kategorije OTHR (10), kamor 

spadajo motnje v radijski zvezi 

med kontrolo zračnega 

prometa in zrakoplovom, kadar 

vzrok za motnje ni poznan, smo 

v osmih primerih RCF 

kategorizirali kot SCF-NP, ker 

je šlo za težave na zrakoplovu, 

enkrat kot ATM – ATM/CNS, ker 

je bil izpad na strani kontrole 

zračnega prometa, in štirikrat 

NAV (v primeru tujega 

zrakoplova), ko je bilo 

dejansko ugotovljeno, da je 

pilot napačno nastavil 

frekvenco. 

 

RAMP 

 

Znotraj kategorije RAMP 

beležimo največ dogodkov 

povezanih s poskusom prevoza 

nevarnih snovi (181) in 12 

primerov dogodkov, v katerih 

je bila nevarna snov dejansko 

prepeljana iz tujine (v potniški 

prtljagi). 

NAV 

 

Nedovoljenih vdorov v zračni 

prostor (predvsem s strani 

splošne aviacije) je bilo v letu 

2019 26. 

 

 

 

Graf 5: Dogodki OTHR, RAMP in 
NAV – leto 2019 
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2 Kazalniki varnostne uspešnosti – SPI 

 

Agencija za civilno letalstvo je v letu 2019 nadaljevala s spremljanjem kazalnikov varnostne 

uspešnosti (SPI – Safety Performance Indicator):  

 SPI – število nesreč v kategoriji splošnega letalstva (jadralnih letal, ULN in motornih letal) 

(graf 6),  

 SPI – število nesreč v kategoriji jadralnih padal, jadralnih zmajev in padal (graf 7),  

 SPI – skupno število SCF-NP incidentov v kategoriji CAT-A (graf 8),  

 SPI – skupno število ATM incidentov (graf 10)  

 SPI – skupno število NAV incidentov (graf 12),  

 SPI – skupno število BIRD incidentov (graf 14),  

 SPI – skupno število RAMP incidentov (graf 16) 

 

s pripadajočimi ravnmi zagotavljanja varnosti (alert levels):  

 povprečje predhodnega leta (2018) plus en standardni odklon (AVG + 1SD),  

 povprečje predhodnega leta (2018) plus dva standardna odklona (AVG + 2SD) in  

 povprečje predhodnega leta (2018) plus tri standardne odklone (AVG + 3SD). 

 

Za lažjo primerljivost so v nekaterih primerih podatki podani v obliki razmerja: število dogodkov na 

1000 ur letenja (pri operatorjih) oziroma število dogodkov na 1000 premikov (pri navigacijskih 

službah 'flight movements' in pri aerodromih 'ground movements'). 

 

CAA periodično spremlja prekoračitev ravni zagotavljanja varnosti v odnosu do predhodnega leta. Za 

prekoračitev (nenormalni/nesprejemljivi trend) se šteje: 

 vsakršna prekoračitev preko AVG + 3SD, 

 dve zaporedni prekoračitvi preko AVG + 2SD, 

 tri zaporedne prekoračitve preko AVG + 1SD. 

 

 

  



 

                                                         

Povzetek letnega poročila o letalski varnosti 2019 Stran 19 od 61 

 

 

2.1 Splošno letalstvo 
 

 

CAA kot kazalnik varnostne uspešnosti (SPI) spremlja število nesreč v kategoriji splošnega letalstva 

(jadralnih letal, ULN in motornih letal) (graf 6). 

 

 

Mesec – leto 2019 Število nesreč 

JAN 0 

FEB 0 

MAR 0 

APR 1 

MAJ 0 

JUN 0 

JUL 1 

AVG 0 

SEP 1 

OKT 0 

NOV 0 

DEC 0 

Leto 

2018 

POVPREČJE 0,17 

SD 0,37 

POVPREČJE + 1SD 0,54 

POVPREČJE + 2SD 0,91 

POVPREČJE + 3SD 1,28 

Graf 6: SPI – število nesreč v letu 2019 (jadralna letala, ULN, motorna letala) s pripadajočimi 
ravnmi zagotavljanja varnosti glede na preteklo leto 
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2.2 Jadralna padala, jadralni zmaji, padala 
 

 

CAA je bila v letu 2019 obveščena o 22 nesrečah jadralnih padalcev, 

jadralnih zmajarjev in padalcev. CAA kot kazalnik varnostne uspešnosti (SPI) 

spremlja število nesreč v kategoriji jadralnih padal, jadralnih zmajev in padal (graf 7). 

 

 

Mesec – leto 2019 Število nesreč 

JAN 1 

FEB 1 

MAR 2 

APR 3 

MAJ 1 

JUN 5 

JUL 3 

AVG 4 

SEP 0 

OKT 1 

NOV 0 

DEC 1 

Leto 

2018 

POVPREČJE 0,50 

SD 0,87 

POVPREČJE + 1SD 1,37 

POVPREČJE + 2SD 2,23 

POVPREČJE + 3SD 3,10 

Graf 7: SPI – število nesreč v letu 2019 (jadralna padala, jadralni zmaji, padala) s pripadajočimi 
ravnmi zagotavljanja varnosti glede na preteklo leto 
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2.3 Operatorji – CAT-A 
 

 

Glede na zbrane podatke smo za operatorje – CAT-A določili en ključni kazalnik varnostne uspešnosti 

(SPI): 

1. Število incidentov kategorije SCF-NP (na 1000 ur letenja) (graf 8) 

 

V kategoriji CAT-A v letu 2019 nismo bili obveščeni o resnem incidentu ali nesreči.  

 

V nadaljevanju je prikazan graf s pripadajočo tabelo, iz katere je razviden kazalnik varnostne 

uspešnosti (SPI) SCF-NP skupno za operatorje – CAT-A s pripadajočimi ravnmi zagotavljanja varnosti 

(alert levels). 

 

 

Mesec – 
leto 

2019 

Skupno 

število ur 

letenja 

2019 

Število 

incidentov 

SCF-NP 

2019 

Število 
incidentov 

SCF-NP 

2019   

(na 1000 ur 
letenja) 

 JAN 3311,92 3 0,91 

FEB 2989,70 6 2,01 

MAR 3268,68 4 1,22 

APR 3944,24 1 0,25 

MAJ 3858,66 2 0,52 

JUN 4162,07 6 1,44 

JUL 4738,49 10 2,11 

AVG 4619,79 4 0,87 

SEP 3677,74 1 0,27 

OKT 1451,33 3 2,07 

NOV 1098,52 2 1,82 

DEC 1197,22 2 1,67 

Leto 

2018 

POVPREČJE 0,92 

SD 0,51 

POVPREČJE + 1SD 1,43 

POVPREČJE + 2SD 1,93 

POVPREČJE + 3SD 2,44 

Graf 8: SPI – število incidentov SCF-NP v letu 2019 – CAT-A (na 1000 ur letenja) s pripadajočimi 
ravnmi zagotavljanja varnosti glede na preteklo leto 
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Največ dogodkov SCF-NP se je 

zgodilo v fazi mirovanja – v 

času vzdrževanja zrakoplova 

(25 %), sledijo pa dogodki 

SCF-NP, ki so se zgodili med 

vzletom (20 %). 

 

 

 

 

 

Graf 9: Faze leta – SCF-NP 
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2.4 Navigacijske službe 
 

 

Glede na zbrane podatke smo za navigacijske službe zračnega prometa določili dva 

ključna kazalnika varnostne uspešnosti (SPI): 

1. Število incidentov kategorije ATM (na 1000 premikov) (graf 10) 

2. Število incidentov kategorije NAV (na 1000 premikov) (graf 12) 

 

V nadaljevanju sta prikazana grafa s pripadajočima tabelama, iz katerih so razvidni kazalniki 

varnostne uspešnosti s pripadajočimi ravnmi zagotavljanja varnosti (alert levels). 

 

 

Mesec – 

leto 

2019 

Skupno 

število 

premikov 
2019 

Število 

incidentov 

ATM 2019 

Število 
incidentov 

ATM 2019 

(na 1000 

premikov) 

JAN 25615 2 0,08 

FEB 25351 2 0,08 

MAR 29589 3 0,10 

APR 37669 1 0,03 

MAJ 45463 1 0,02 

JUN 52870 1 0,02 

JUL 53880 0 0,00 

AVG 55800 1 0,02 

SEP 49646 6 0,12 

OKT 43176 1 0,02 

NOV 24330 0 0,00 

DEC 26007 0 0,00 

Leto 

2018 

POVPREČJE 0,04 

SD 0,03 

POVPREČJE + 1SD 0,07 

POVPREČJE + 2SD 0,10 

POVPREČJE + 3SD 0,12 

Graf 10: SPI – število incidentov ATM v letu 2019 (na 1000 premikov) s pripadajočimi ravnmi 
zagotavljanja varnosti glede na preteklo leto 

 

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

0,11

0,12

0,13

0,14

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec

Število incidentov ATM - leto 2019

Število incidentov leto 2019 (na 1000 premikov)

AVG 2018

AVG + 1SD

AVG + 2SD

AVG + 3SD



 

                                                         

Povzetek letnega poročila o letalski varnosti 2019 Stran 24 od 61 

 

 

Največ dogodkov kategorije 

ATM se je zgodilo med letom 

(28 %) (v 44 % primerov ATM 

dogodek ni imel vpliva na let). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 11: Faze leta - ATM 

 

 

 

Mesec – 

leto 
2019 

Skupno 

število 

premikov 

2019 

Število 

incidentov 
NAV 2019 

Število 

incidentov 

NAV 2019 
(na 1000 

premikov) 

JAN 25615 1 0,04 

FEB 25351 3 0,12 

MAR 29589 2 0,07 

APR 37669 1 0,03 

MAJ 45463 10 0,22 

JUN 52870 9 0,17 

JUL 53880 7 0,13 

AVG 55800 3 0,05 

SEP 49646 8 0,16 

OKT 43176 4 0,09 

NOV 24330 0 0,00 

DEC 26007 2 0,08 

Leto 
2018 

POVPREČJE 0,11 

SD 0,07 

POVPREČJE + 1SD 0,17 

POVPREČJE + 2SD 0,24 

POVPREČJE + 3SD 0,30 

Graf 12: SPI – število incidentov NAV v letu 2019 (na 1000 premikov) s pripadajočimi ravnmi 
zagotavljanja varnosti glede na preteklo leto 
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Največ dogodkov kategorije 

NAV se je zgodilo med letom 

(56 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 13: Faze leta - NAV 

 

 

Za področje navigacijskih služb zračnega prometa se v skladu z Uredbo (EU) št. 390/2013 in tudi s 

strani Evropske komisije sprejetim izvedbenim načrtom za obdobje 2015–2019 (Performance Plan 

RP2) zasledujejo in nadzorujejo tudi naslednji ključni kazalniki varnostne uspešnosti (KPI) in kazalniki 

varnostne uspešnosti (PI): 

 KPI 1: Effectiveness of Safety Management; 

 KPI 2: Application of the severity classification based on the Risk Analysis Tool (RAT) 

methodology; 

 KPI 3: Just Culture; 

 PI 1: Application of automated safety data recording systems; 

 PI 2: Level of occurrence reporting. 

 

Podrobneje so vrednosti posameznih ciljev razvidne iz dokumenta FAB Monitoring Report 2019-FAB 

CE (verzija 1, podpisan dne 26. 5. 2020). 

 

Le te na letnem nivoju nadzorujejo nacionalni nadzorni organi (NSA), ki je v primeru Slovenije 

Agencija za civilno letalstvo; preverja pa EASA. Evropska komisija, v zvezi s tem izdaja letna poročila 

»PRB Monitoring Report 2019«, ki vsebujejo tudi morebitna priporočila, ki bodo objavljena 

predvidoma v zadnjem trimesečju leta 2020. 
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2.5 Letališča 
 

 

Glede na zbrane podatke smo za letališča določili dva ključna kazalnika 

varnostne uspešnosti (SPI): 

1. Število incidentov kategorije BIRD (na 1000 premikov) (graf 14) 

2. Število incidentov kategorije RAMP (na 1000 premikov) (graf 16) 

V nadaljevanju sta prikazana grafa s pripadajočima tabelama, iz katerih so razvidni kazalniki 

varnostne uspešnosti skupno za letališča s pripadajočimi ravnmi zagotavljanja varnosti (alert levels) 

glede na preteklo leto. 

 

 

Mesec – 

leto 

2019 

Skupno 

število 
premikov 

2019 

Število 

incidentov 
BIRD 

2019 

Število 

incidentov 

BIRD 2019 

(na 1000 
premikov) 

JAN 3554 1 0,28 

FEB 3863 2 0,52 

MAR 4412 3 0,68 

APR 4916 7 1,42 

MAJ 5194 10 1,93 

JUN 7302 7 0,96 

JUL 6602 8 1,21 

AVG 7391 19 2,57 

SEP 5968 5 0,84 

OKT 4947 1 0,20 

NOV 2485 3 1,21 

DEC 3276 2 0,61 

Leto 

2018 

POVPREČJE 0,60 

SD 0,53 

POVPREČJE + 1SD 1,12 

POVPREČJE + 2SD 1,65 

POVPREČJE + 3SD 2,17 

 Graf 14: SPI – število incidentov BIRD v letu 2019 na letališčih (na 1000 premikov) s 
pripadajočimi ravnmi zagotavljanja varnosti glede na preteklo leto 
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Največ trkov s pticami se je 

zgodilo v fazi vzleta (47 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 15: Faze leta - BIRD 

 

 

 

 
Graf 16: SPI – število incidentov RAMP v letu 2019 na letališčih (na 1000 premikov) s pripadajočimi 

ravnmi zagotavljanja varnosti glede na preteklo leto 
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2019 

Skupno 
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premikov 

2019 

Število 
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RAMP 

2019 

Število 

incidentov 
RAMP 2019 

(na 1000 

premikov) 

JAN 3554 25 7,03 

FEB 3863 10 2,59 

MAR 4412 18 4,08 

APR 4916 21 4,27 

MAJ 5194 16 3,08 

JUN 7302 19 2,60 

JUL 6602 16 2,42 

AVG 7391 25 3,38 

SEP 5968 14 2,35 

OKT 4947 5 1,01 

NOV 2485 4 1,61 

DEC 3276 23 7,02 

Leto 

2018 

POVPREČJE 2,77 

SD 2,89 

POVPREČJE + 1SD 5,66 

POVPREČJE + 2SD 8,55 

POVPREČJE + 3SD 11,43 
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2.6 Trendi 
 

 

Javna agencija za civilno letalstvo je z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o poročanju, analizi in 

spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu postala pristojni organ za zbiranje, shranjevanje, 

varovanje, izmenjavo, razširjanje in analiziranje ustreznih informacij v zvezi z varnostjo v civilnem 

letalstvu. Z aktivnostmi smo pričeli z dnem 1. 5. 2016.  

 

 

V teh štirih letih je zaznati porast 

števila poročil/dogodkov, kar je 

verjetno v največji meri pripisati 

dvigu kulture poročanja in dejstvu, 

da je CAA svoje aktivnosti ciljno 

usmerila v promocijo poročanja o 

dogodkih.  

 

 

Graf 17: Število dogodkov 2016-

2019 

 

 

 

Iz grafa 18 je razvidno, da 

trend števila nesreč za zadnjih 

16 let ostaja polinomski (reda 

6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 18: Trend števila nesreč 
– 2004–2019 

 

 

 

Število vseh nesreč v letih od 2004 do 2019, ki so se zgodile v Sloveniji, je prikazano v tabeli 4. 
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Tabela 4: Število nesreč v letih od 2004 do 2019 

Kategorija 
zrakoplova 

Število nesreč po letih 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Motorna 
letala 
(MTOM > 
5700 kg) 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Helikopterji 
(MTOM > 
5700 kg) 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Motorna 
letala 
(MTOM 
2250-5700 
kg) 

- - - - 1 - - - - - - - - - - - 

Helikopterji 
(MTOM 
2250-5700 
kg) 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Motorna 
letala 
splošne 
kategorije 
(MTOM < 
2250 kg) 

1 - 1 1 - 2 2 1 2 1 2 3 2 - 1 2* 

Helikopterji 
(MTOM < 
2250 kg) 

- - - 2 - - - - - - - 1 - - - - 

Jadralna 
letala z  
motorjem 
(MTOM < 
2250 kg) 

- - - - - 1 - - - - - - 1 - - - 

Jadralna 
letala 
(MTOM < 
2250 kg) 

1 - - 1 1 1 - 1 - 2 - 2 2 - 1 - 

4 Ultralahka 
motorna 
letala 

6 3 1 2 1 - 5 2 1 3 3 3 3 3 - 1 

Ultralahki 
helikopterji 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Ultralahki 
žirokopterji 

- - - - - - - - - 2 1 - - 1 - - 

Motorni 
zmaji 

- 1 - - 2 - 1 1 - - - - - - - - 

Ultralahka 
jadralna 
letala z 
motorjem 

- 1 - - - - - - - - 1 - - - - - 

Ultralahka 
jadralna 
letala 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

5 Toplozračni 
prostoleteči 
baloni 

- - 1 - - - - - 1 - - - - - - - 

∑ 8 5 3 6 5 4 8 5 4 8 7 9 8 4 2 3 

Vir: CAA in https://www.gov.si/assets/ministrstva/MzI/Dokumenti/Statistika-letalskih-nesrec-od-leta-2009-do-2019.pdf 

* 2 dogodka – motorna letala v kategoriji experimental 

 

 

Na grafu 19 zajemamo podatke o SPI za pretekla štiri leta, in sicer prikazujemo absolutne vrednosti 

(s stolpci) in razmerja (število v odnosu do števila ur letenja/premikov) (s črto). Razviden je 

negativen trend dogodkov SCF-NP (čeprav jih je v letu 2019 nekoliko več kot v letu 2018), CFIT in 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MzI/Dokumenti/Statistika-letalskih-nesrec-od-leta-2009-do-2019.pdf
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ATM; število NAV dogodkov ostaja dokaj enakomerno, medtem ko se (tudi) s povečanjem števila 

dogodkov BIRD in RAMP v letu 2019 zaznava na teh dveh področjih pozitiven trend. Večina dogodkov 

RAMP je še vedno povezana s poskusom prevoza nevarnih snovi (več v poglavju 7). 

 

 

  

Graf 19: Primerjava SPI po letih – 2016–2019 

 

  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

SCF-NP CFIT ATM * NAV * BIRD * RAMP *

Primerjava SPI po letih - 2016-2019

2016

2017

2018

2019

2016 (na 1000 ur letenja/premikov *)

2017 (na 1000 ur letenja/premikov *)

2018 (na 1000 ur letenja/premikov *)

2019 (na 1000 ur letenja/premikov *)



 

                                                         

Povzetek letnega poročila o letalski varnosti 2019 Stran 31 od 61 

 

 

2.7 Kultura pravičnosti 
 

Ob zaključku poglavja, namenjenega poročanju o dogodkih, je potrebno poudariti, da CAA podpira 

uveljavljanje “kulture pravičnosti”, ki pomeni kulturo, v kateri glavni upravljavci ali druge osebe niso 

kaznovani za svoja dejanja, opustitve ali odločitve, če so v skladu z njihovimi izkušnjami ter 

usposabljanjem, v kateri pa se huda malomarnost, namerne kršitve ali destruktivna dejanja ne 

dopuščajo. Kultura pravičnosti torej vzpostavlja ozračje zaupanja ter na ta način ljudi spodbuja k 

zagotavljanju pomembnih podatkov, povezanih z varnostjo, brez strahu, da bodo kaznovani ali se 

bo proti njim ukrepalo. Omenjeno je ključnega pomena za zbiranje podatkov, njihovo analiziranje, 

izmenjevanje, uvajanje korektivnih/preventivnih ukrepov in posledično izboljšanje letalske varnosti.  

 

Model take usmeritve je razvila projektna skupina za kulturo pravičnosti (Just Culture Task Force - 

JCTF) iz Eurocontrol-a, ki jo sestavljajo strokovnjaki s področja prava in varnosti držav članic, 

predstavniki Evropske komisije, EASA-e, nacionalnih letalskih oblasti, letalskih prevoznikov, 

izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa ter predstavniki pravosodnih organov držav članic 

Eurocontrol-a. 

 

Ob podpori te pobude so države ugotovile, da tak model “usmeritve sodnega pregona v letalstvu” 

predstavlja zelo učinkovit način širjenja kulture pravičnosti na državnem nivoju, brez da bi kakor koli 

posegal v delo nacionalnih pravosodnih organov. Aktivnosti v zvezi z revizijo (obnovo, nadgradnjo)  

omenjenega modela so se začele v letu 2017, v prvi polovici leta 2018 pa je bila posodobitev končana 

in potrjena s strani začasnega odbora Eurocontrol–a (PC), katerega članica je tudi Republika 

Slovenija. 

 

Člen 16(12) Uredbe (EU) št. 376/2014 od držav članic zahteva, da določijo organ, pristojen za 

izvajanje člena 16(6), (9) in (11). V Republiki Sloveniji je bilo v letu 2018 to telo ustanovljeno v CAA 

s sklepom direktorja CAA.  

 

Pritožbeno telo za kulturo pravičnosti je sestavljeno iz treh članov, zaposlenih v CAA, od katerih sta 

dva stalna člana, eden pa je imenovan za vsak primer posebej, odvisno od vsebine pritožbe. Mandat 

pritožbenega telesa za kulturo pravičnosti ni omejen. Telo za kulturo pravičnosti je popolnoma 

neodvisno od managementa CAA, kar pomeni, da člani CAA odbora za varnost (Safety Board) in/ali 

kolegija direktorja ne morejo biti člani telesa za kulturo pravičnosti in ne smejo posegati v njegove 

odločitve.  

 

Zaposleni in pogodbeno osebje organizacij s sedežem v Republiki Sloveniji lahko prijavijo 

pritožbenemu telesu domnevne kršitve pravil iz 16. člena. Zaposleni in pogodbeno osebje se ne 

kaznujejo za prijavo domnevnih kršitev in telo za pritožbe glede kulture pravičnosti mora jamčiti 

pritožnikom visoko stopnjo zaupnosti.  

 

Telo za pritožbe glede kulture pravičnosti je odgovorno za: 

 sprejemanje pritožb zaradi domnevnih kršitev pravil in ravnanje z njimi; 
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 svetovanje CAA o sprejetju ukrepov proti tistim, ki kršijo načela zaščite poročevalca in drugih 

oseb, navedenih v poročilih o dogodkih, kot so pravna sredstva ali kazni; 

 po svoji odločitvi presoja notranja pravila o kulturi pravičnosti v organizacijah, ustanovljenih 

v Sloveniji.  

 

Telo za pritožbe glede kulture pravičnosti se usklajuje z Ministrstvom za infrastrukturo in CAA – 

organi, ki so odgovorni za določanje/izrekanje kazni v primeru kršitev Uredbe (EU) št. 376/2014 – 

in jim svetuje o pravnih sredstvih ali kaznih, ki jih nameravata sprejeti/izreči. V letu 2019 Telo za 

pritožbe glede kulture pravičnosti ni prejelo nobene vloge.  

 

V preteklem letu je CAA namenila veliko svoje pozornosti in sredstev tako področju poročanja o 

dogodkih kot tudi sami kulturi pravičnosti s stališča svoje primarne vloge, ki je predvsem 

posredovanje ključnih in pravilnih informacij in večanje stopnje splošne ozaveščenosti.  

 

Dejavnosti, ki so pomembno doprinesle k informiranju relevantnih deležnikov in ozaveščanju 

predvsem profesionalne javnosti (pa tudi laične), so bile naslednje: 

 povečanje obsega informacij o kulturi pravičnosti na spletni strani CAA (samo pozicioniranje 

vsebine in dopolnitev z avdio-vizualnimi gradivi – gradivo Eurocontrola, povezava do članka 

na Skybrary, YouTube gradiva); 

 izvedba predavanj (inštruktorji jadralnega letenja, varnostna konferenca (širša letalska 

javnost), konferenca s področja plovnosti, ciljna predavanja posameznim poročevalcem). 

 

Na področju sodelovanja s pravosodnimi organi je bil v letu 2019 narejen pomemben korak, in sicer 

v obliki podpisanega sporazuma oziroma dogovora. Dogovor o sodelovanju na podlagi člena 15(4) 

Uredbe (EU) št. 376/2014 Evropskega parlamenta in Sveta je bil sklenjen avgusta 2019 med 

Vrhovnim državnim tožilstvom in CAA. Namen dogovora je krepitev sodelovanja med Vrhovnim 

državnim tožilstvom RS in CAA, zlasti v povezavi s spremljanjem dogodkov v civilnem letalstvu, 

uporabo načel kulture pravičnosti, izmenjavo znanja in podatkov o dogodkih ter odločitev o pregonu 

dejanj, ki so po Uredbi EU na področju letalstva nedopustna. 

 

Prav tako so se strokovnjaki s področja civilnega letalstva in pravosodja srečali na delavnici, ki jo je 

organizirala CAA. Na delavnici so bili prisotni predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, Službe za 

preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov, CAA, Urada državnega tožilstva, 

različnih okrožnih državnih tožilstev, sodstva, Kontrole zračnega prometa Slovenije, Eurocontrola, 

Eurojusta, Belgijskega odbora za letalsko varnost (BeCA), Mednarodnega združenja kontrolorjev 

zračnega prometa in nekdanji letalski tožilec za UK CAA. Dve predstavnici agencije pa sta na dnevih 

tožilcev v Portorožu tematiko poročanja o dogodkih in pojem kulture pravičnosti ter vsebino dogovora 

predstavili širši tožilski javnosti.  

 

CAA ostaja zavezana k svoji primarni vlogi tudi v prihodnje, saj namerava preko povratnih informacij, 

ki jih pridobi med opravljanjem svojih nadzorstvenih funkcij, oblikovati take materiale in izvajati take 

aktivnosti, ki bi ciljno usmerjeno zapolnjevale vrzeli tam, kjer bi bile identificirane.  
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3 RAMP 

 

V letu 2019 so bile izvedene RAMP inšpekcije pri sedmih slovenskih letalskih prevoznikih (AOC in 

operativna licenca). Število inšpekcij, število neskladij in razmerje operatorjev je prikazano v tabeli 

5, število neskladij po posameznih ramp področjih pa na grafu 20. 

 

Tabela 5: RAMP inšpekcije v letu 2019 

Operator A B C D E F G 

Razmerje operatorja9    
(na dan 18. 3. 2020) 

0,99 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

Število inšpekcij   
(SAFA in SACA) 

19 4 2 1 2 5 5 

Število neskladij - skupaj 9 0 0 1 0 0 0 

CAT1 2 0 0 0 0 0 0 

CAT2 5 0 0 0 0 0 0 

CAT3 2 0 0 1 0 0 0 

G 9 2 0 0 3 1 0 

 

 

CAA redno spremlja razmerje slovenskih operatorjev in v primerih, ko je le-ta visok (nad 0,75), 

sprejme ustrezne varnostne ukrepe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 20: Število 
neskladij po 
področjih – leto 
2019 

 

 

 

                                                

9 Podatki o razmerju operatorja so povzeti iz SAFA Database (na dan 29. 1. 2019), ki jo vodi EASA. Razmerje operatorja je 

preračunano kot tehtano povprečje za obdobje zadnjih 12 mesecev, pri čemer so uteži odvisne od kategorije neskladja: CAT1 = 

0,25; CAT2 = 1,00; CAT3 = 2,00; splošne pripombe (G) niso zajete v izračun. Razmerje je najprej preračunano za posamezni 

zrakoplov, nato pa še kot povprečje vseh zrakoplovov posameznega operatorja. 
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4 EASA in ICAO neskladja 

 

Republika Slovenija je imela na dan 31. 12. 2019 odprti dve EASA neskladji (tabela 6). 

 

Tabela 6: Stanje EASA neskladij na dan 31. 12. 2019 

Področja 
Število C 

neskladij 

Število D 

neskladij 

EASA STD nadzor 

v letu 2019 

Skupaj 

področja 

AIR 0 0 - 0 

OPS 0 0 - 0 

ACW 0 0 maj 2019 0 

MED 0 0 - 0 

FSTD 0 0 - 0 

ANS 0 0 - 0 

RAMP 0 0   0 

ADR 0 0 - 0 

SYS 2 0 oktober 2019 2 

Skupaj 2 0 / 2 

LEGENDA: 

AIR  Airworthiness 

OPS  Air Operations 

ACW  Aircrew (former Flight Crew Licensing) 

MED  Aircrew (Medical) 

FSTD  Flight Simulation Training Devices 

ANS  Air Navigation Services 

RAMP   Inspections of aircraft of operators under the safety oversight of another MS or of a 

  third country 

ADR  Aerodromes 

SYS  Systemic Enablers for Aviation Safety 

 

V letu 2019 sta v Republiki Sloveniji potekala dva nadzora EASA-e, in sicer na področju licenciranja 

osebja (ACW) in na področju sistemskih dejavnikov za varnost v letalstvu (SYS).  

 

Na področju licenciranja osebja EASA neskladij ni ugotovila, medtem ko smo na področju sistemskih 

dejavnikov za varnost v letalstvu, ki pokriva novo krovno uredbo, sistem upravljanja varnosti in 

poročanje o dogodkih, dobili dve neskladji kategorije C, obe vezani na kakovost podatkov v ECCAIRS-

u. Eno neskladje SYS je bilo s strani EASE zaključeno 31. 1. 2020, za drugo pa so bili že dogovorjeni 

korektivni ukrepi. 

 

Poleg tega je bila v Sloveniji od 26. avgusta do 3. septembra 2019 izvedena aktivnost ICAO, in sicer 

ICVM (ICAO Coordinated Validation Mission). Ekipa ICAO inšpektorjev je pregledala napredek pri 

obravnavi 207 vprašanj (PQ – Protocol Question), ki so bila leta 2010, ob predhodni ICAO aktivnosti 

ocenjena nezadovoljivo. Leta 2010 je bilo ugotovljenih 296 neskladij, kar je predstavljalo 63,28 % 

skladnost s Čikaško konvencijo in njenimi prilogami. ICAO je leta 2017 skupaj s standardizacijsko 

inšpekcijo EASA ocenil enega izmed osmih področij ANS – navigacijske službe zračnega prometa. 

Odstotek skladnosti se je dvignil na 64,73 %. 
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Leta 2019 so bila pregledana področja LEG, ORG, PEL, OPS, AIR, ANS in AGA. Po tem pregledu se je 

stanje 124 PQ-jev spremenilo v zadovoljivo, sedem PQ-jev pa se ne uporablja več, kar je imelo za 

posledico posodobljeno skupno EI (stopnja implementacije in izvajanja standardov in priporočenih 

praks, ki so zapisana v prilogah k Čikaški konvenciji), ki sedaj znaša 81,87 %.  

 

Glede na to, da ICAO kot del ICVM ni preveril območja AIG, ki ostaja na ravni leta 2010 (31,82 %) 

in da rezultat še vedno ni zadovoljiv na področju AGA, se je slovenska delegacija na 40. skupščini 

ICAO, dne 30. septembra 2019, sestala z delegacijo ICAO, odgovorno za projekt USOAP. Slovenski 

delegaciji je bilo pojasnjeno, da je ICAO v postopku prenove sistema USOAP in da obstaja možnost, 

da bosta v povezavi z nadzorom SSP (Priloga 19 k Čikaški konvenciji), leta 2021 revidirani tudi 

preostali dve problematični področji. 

 

Tabela 7: ICAO neskladja 

 

Področje 

STANJE PQ - pred ICVM STANJE PQ - po ICVM 

Št. vseh 
PQ 

Zaprti Odprti EI 
Št. vseh 

PQ* 
N/A Nezad. Zad. 

Zaprti na 
ICVM 

% EI 

LEG 23 13 10 43,48% 23 0 2 21 11 91,30% 

ORG 11 6 5 45,45% 11 0 1 10 5 90,91% 

PEL 81 13 68 83,95% 80 1 3 77 9 96,25% 

OPS 122 37 85 69,67% 120 2 7 113 28 94,17% 

AIR 126 38 88 69,84% 125 1 6 119 31 95,20% 

AIG 88 60 28 31,82% 88 0 60 28 0 31,82% 

ANS 167 14 153 91,62% 166 1 1 165 12 99,40% 

AGA 139 86 53 38,13% 137 2 56 81 28 59,12% 

Skupaj 757 267 490 64,73% 750 7 136 614 124 81,87% 

 

LEGENDA: 

Področja Kritični elementi (CE-Critical Elements) 

LEG Legislation CE-1 Primary aviation legislation 

ORG Organisation CE-2 Specific operating regulations 

PEL 

OPS 

Personnel licensing and training 

Operations 

CE-3 State civil aviation system and safety oversight 

functions 

AIR 

AIG 

Airworthiness 

Accident and incident investigation 

CE-4 Technical personnel qualifications and training 

ANS 

AGA 

Air navigation services 

Aerodromes and ground aids 

CE-5 Technical guidance, tools and provision of safety-

critical information 

  CE-6 Licensing, certification, authorization and/or 

approval obligations 

  CE-7 Surveillance obligations 

  CE-8 Resolution of safety concerns 

 

V letu 2019 je od 4. do 15. novembra potekal tudi ICAO USAP (nadzor na področju SEC – varovanje), 

kjer je RS dosegla 94,65 % EI. 
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5 Poročila Službe za preiskovanje letalskih, pomorskih in 

železniških nesreč in incidentov 

 

Agencija za civilno letalstvo je dne 21. 1. 2019 in ponovno dne 6. 2. 2019 od Službe za 

preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov prejela Povzetek 

končnega poročila o preiskavi letalske nesreče ULN Tayrona MXP 155, reg. oznake S5-PEV, 

ki se je 29. marca 2014 zgodila v Vrhu pri Križu, Žužemberk.  

 

Glede na odzivnost in aktivnosti letalskega nadzornega organa – CAA po dogodku ter veljavno 

okrožnico št. 3725-4/2016/20, ki jo je CAA izdala dne 12. aprila 2016, Služba za preiskovanje 

letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov ni podala varnostnih priporočil. 

 

Agencija za civilno letalstvo je dne 30. 10. 2019 od Službe za preiskovanje letalskih, 

pomorskih in železniških nesreč in incidentov prejela Osnutek končnega poročila o 

preiskavi letalske nesreče motornega letala Panthera reg. oznake S5-MTR, ki se je 10. 

septembra 2019 zgodila na letališču Portorož – LJPZ. Osnutek poročila vsebuje štiri 

varnostna priporočila: 

 

1. Javna agencija za civilno letalstvo (CAA) naj med rutinskimi pregledi in preverjanji pilotov 

za izdajo in podaljšanje pilotskih dovoljenj preveri prisotnost ustreznih kontrolnih 

seznamov usklajenih z Operativnim priročnikom letala, vključno z ustreznostjo revizije in 

ustrezno velikostjo za branje preglednih list. 

2. Avstrijska agencija za civilno letalstvo CAA, naj oceni potrebe po napotitvi pilota na 

kontrolni pregled vida, s katerim bo preverjena morebitna prisotnost barvne slepote za 

zeleno barvo. Dodaten pregled bi bilo priporočljivo opraviti čim prej in najkasneje do 

konca leta 2019. 

3. Proizvajalec letala Pipistrel d.o.o. naj opravi dodatne analize in primerjave položaja in 

oblike ročice za upravljanje LDG pri letalih podobne kategorije s spremenjenim 

podvozjem ter zagotovi zamenjavo ročice za izvlačenje podvozja na letalih Panthera z 

ročico ustrezne oblike in velikosti, ki ne bo enaka ročici za upravljanje zakrilc ter bo imela 

obliko, skladno z usklajenimi praksami načrtovalcev za izdelavo tovrstnih letal, ki po 

oceni komisije kažejo vse karakteristike kompleksnega letala. 

4. Proizvajalec letala Pipistrel d.o.o. naj opravi analizo in primerjavo opozorilnega sistema 

za upravljanje s pristajalnim podvozjem LDG ter po možnosti vgradi dodaten sistem – 

zvočno opozorilo v cilju zmanjševanja tveganja v bodoče. 
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6 Regulativni ukrepi za povečanje letalske varnosti 

 

V letu 2019 je agencija svoje aktivnosti na strokovnem in regulativnem področju primarno usmerila 

v pripravo strokovnih podlag za sprejem novega Zakona o letalstvu (Zlet), ki bo na novo uredil 

(civilno) letalstvo v Republiki Sloveniji. V ta namen je Ministrstvo za infrastrukturo ustanovilo 

posebno delovno skupino za pripravo tega predpisa. V delovni skupini sodelujeta tudi dva 

predstavnika agencije.  

 

V letu 2018 je bila sprejeta nova osnovna uredba, in sicer Uredba (EU) 2018/1139 Evropskega 

Parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in 

ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, 

(ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 

Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91, ki je prinesla več sprememb 

(npr. določitev pristojnosti EU za področje brezpilotnih zrakoplovov, možnost uporabe tako 

imenovanih »opt – in« in »opt – out« institutov za državne zrakoplove oziroma za zrakoplove, ki ne 

sodijo v področje uporabe EU predpisov). V zvezi z implementacijo njenih določb je agencija 

pripravila strokovne podlage za posamezne podzakonske akte, navedene spodaj. Poleg navedenega 

je agencija predlagala v sprejem oziroma spremembo še nekatere druge predpise, katerih 

sprememba in dopolnitev je nujno potrebna.  

 

Za pripravo Uredbe o izvajanju službe iskanja in reševanja zrakoplova je bila ustanovljena 

medresorska delovna skupina, vodena s strani uslužbencev agencije. 

 

Agencija je v letu 2019 pripravila tudi pobudo za sprejem Pravilnika o določitvi obsega sredstev za 

delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v Javni agenciji za civilno letalstvo 

Republike Slovenije, z namenom, da bi obstajala možnost za morebitno dodatno nagrajevanje 

uslužbencev, ki bi sodelovali v projektih, ki jih razpiše Evropska komisija in na natečaju dobijo države 

članice ali skupine držav članic. Predpogoj za to je podpis sporazuma (Partnership agreement) med 

CAA in EASO. 

 

V nadaljevanju se nahaja tabelarični seznam predpisov, za katere je CAA pripravila strokovne 

podlage, in so bili sprejeti v obdobju 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, ter seznam predpisov agencije, 

sprejetih na podlagi petega odstavka 179. i člena Zakona o letalstvu in so bili sprejeti v obdobju 1. 

1. 2019 do 31. 12. 2019. 
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Predpisi, za katere je CAA pripravila strokovne podlage in so bili sprejeti v obdobju 1. 1. 2019 do 

31. 12. 2019: 

Naslov predpisa 
Št. Uradnega 

lista RS 

Datum 

sprejetja 
Datum objave 

Datum 

začetka 

veljavnosti 

Pravilnik o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o ultralahkih 

letalnih napravah (2 noveli 

pravilnika) 

10/2019 in 

75/2019 

31. 1. 2019, 

14. 11. 2019 

15. 2. 2019, 

12. 12. 2019 

16. 2. 2019, 

27. 12. 2019 

Uredba o izvajanju službe iskanja in 

reševanja zrakoplova  

17/2019 21. 3. 2019 22. 3. 2019 6. 4. 2019 

Pravilnik o neposredni uporabi 

sprejemljivih načinov usklajevanja, 

navodil, certifikacijskih specifikacij, 

razlag in pojasnil, začasnih navodil 

in specifikacij  

47/2019 1. 7. 2019 26. 7. 2019 11. 8. 2019 

Uredba o spremembah Uredbe o 

izvajanju Uredbe (EU) o poročanju, 

analizi in spremljanju dogodkov v 

civilnem letalstvu 

52/2019 14. 8. 2019 23. 8. 2019 7. 8. 2019 

Uredba o izvajanju izvedbene 

uredbe (EU) o skupnih zahtevah za 

izvajalce storitev upravljanja 

zračnega prometa/izvajanja 

navigacijskih služb in drugih funkcij 

omrežja za upravljanje zračnega 

prometa ter njihov nadzor (Uradni 

list RS, št. 67/19) 

67/2019 7. 11. 2019 8. 11. 2019 9. 11. 2019 

Pravilnik o prenehanju uporabe 

določenih predpisov s področja 

letalstva (Uradni list RS, št. 75/19) 

75/2019 20. 11. 2019 12. 12. 2019 13. 12. 2019 

Pravilnik o zrakoplovih za 

raziskovalne, eksperimentalne ali 

znanstvene namene (Uradni list RS, 

št. 47/19) 

47/2019 8. 7. 2019 26. 7. 2019 27. 7. 2019 

Ostali predpisi: 

Navodilo za izvajanje AMC1 in AMC2 k točki c) ORO.AOC.110 – odobritev najemne pogodbe s posadko pri 
operatorju iz tretje države (Uradni list RS, št. 79/2019) 

  Operativno - tehnična zahtevo za izvajanje uvodnih letov (Uradni list RS, št. 36/2019) 

Varnostna okrožnica za izvajanje aerovleka z dne 8. 3. 2019 

Operativno tehnična zahteva o določitvi območij obvezne uporabe odzivnika (TMZ) (Uradni list RS, št. 13/2019) 
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7 Ukrepi CAA na podlagi ugotovljenih tveganj v povezavi s 

poročili o dogodkih 

 

 
 

Graf 21: Delež dogodkov z izvedenimi ukrepi 

 

 

Ukrepi, ki jih CAA izvede v povezavi s prejetimi poročili o dogodkih, so tesno povezani z gibanjem 

trenda najpogostejših kategorij dogodkov. CAA za skupino poročil, ki obravnavajo istovrstne 

dogodke, izvede enake ukrepe, ki se nadalje odražajo in izvajajo v okviru SSP in SPAS. Kot navedeno 

v poglavju 2.6 in razvidno iz grafa 19 (Primerjava SPI po letih), so dogodki kategorij SCF-NP in CFIT 

upadli, medtem ko so dogodki v kategoriji RAMP narasli. Gre predvsem za dogodke, povezane s 

poskusom prevoza nevarnega blaga. 
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Prevoz nevarnega blaga 

 
Največ ukrepov v letu 2019 je povezanih s poskusom prevoza nevarnega blaga. Gre za 29 % vseh 

ukrepov. CAA je na podlagi sistema poročanja o dogodkih pripravila Poročilo o problematiki prevoza 

nevarnega blaga po zraku za leto 2019 (dokument št. 3720-1/2020/15).  

 

Število dogodkov, povezanih s prevozom nevarnega blaga, je v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 

naraslo. V celotnem letu 2018 beležimo 133 dogodkov, v letu 2019 pa 193 dogodkov. Število 

dogodkov je visoko predvsem v prvih treh četrtinah leta 2019. Medtem ko je število dogodkov leta 

2018 bistveno naraslo v zadnjih treh mesecih, je mesečna razporeditev dogodkov v letu 2019 (graf 

22) z izjemo februarja, oktobra in novembra približno enaka. 

 

Graf 22: Število dogodkov, povezanih s prevozom nevarnega blaga po mesecih (2019) 

 

V letu 2018 so med vrstami nevarnega blaga prevladovali predvsem vnetljivi spreji in litijeve baterije 

kot del različnih naprav. Podobno tudi v letu 2019 (graf 23), le da v tem obdobju litijeve baterije 

prevladujejo pred vnetljivimi spreji. V letu 2019 je bilo največ litijevih baterij del različnih naprav, 

kot so mobilni telefoni, tablični in prenosni računalniki, zvočniki, optični bralniki, Garmin naprave, 

pametne ure, droni, elektronski bralniki, e-cigarete in druge naprave za kajenje, merilniki krvnega 

tlaka, škropilnice. Sledijo vnetljivi spreji, prenosne polnilne baterije in električni skiroji. V manjšem 

obsegu so bili dogodki povezani z nevarnimi snovmi, kot so kozmetični proizvodi, vnetljive tekočine, 

izdelki pod tlakom, posamične litijeve baterije in ostalo (graf 23)10. 

                                                

10 Skupno število dogodkov na grafu 22 in grafu 23 se razlikuje, ker je v nekaterih primerih ena pošiljka zajemala več različnih 

nevarnih snovi. 
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Graf 23: Vrste nevarnega blaga v poštnih pošiljkah (2019) 

 

Nevarno blago je bilo v letu 2019 večinoma odkrito pred prevozom (93,78 %). Leta 2018 je bilo 

nevarno blago prepeljano v enem primeru (hoverboard), v letu 2019 pa kar v dvanajstih primerih. 

Večinoma gre za prevoz litijevih baterij kot del različnih naprav, npr. mobilni telefon in pametna ura. 

K prepeljanemu blagu sodijo še vnetljivi spreji, prenosne polnilne baterije, posamične litijeve baterije 

in vžigalniki. V večini primerov je pošiljatelj nevarnega blaga Pošta Slovenije. 

 

Število dogodkov je naraslo tudi v primerjavi z letom 2017, ko jih je bilo v celem letu 46. Med vrstami 

nevarnega blaga so v letu 2017 prevladovali vnetljivi spreji. Nevarno blago je bilo leta 2017 

prepeljano v 9 %, medtem ko je bilo odkrito pred prevozom v 91 %. Pošiljatelj nevarnega blaga je 

v večini primerov Pošta Slovenije. 

 

Podatki kažejo veliko število incidentov, povezanih s poskusom prevoza nevarnega blaga po zraku. 

Nevarno blago so izdelki ali snovi, ki lahko ogrožajo zdravje, varnost, lastnino ali okolje. Pošta 

Slovenije in širša javnost se ne zavedata dovolj tovrstnih tveganj, poleg tega pravila o uporabi niso 

dovolj promovirana. Prevoz nevarnega blaga na zrakoplovih lahko povzroči katastrofalne nesreče 

med letom zaradi poškodb letal ali kritičnih letalskih sistemov zaradi npr. puščanja nevarnih snovi ali 

požara, ki ga te snovi povzročijo. 

 

Zaradi zgoraj navedenega je CAA v državnem načrtu za letalsko varnost 2020–2024 predvidela 

naslednje ukrepe:  

 Sprememba Zakona o letalstvu, med drugim tudi v delu, ki se nanaša na prevoz nevarnega 

blaga. 
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 Certifikacija Pošte Slovenije (DPO – Designated Postal Operator) za prevoz nevarnega blaga, 

s čimer bi zagotovili učinkovito izvajanje ICAO Priloge 18 k Čikaški konvenciji. DPO mora 

zagotoviti vzpostavitev postopkov za nadzor nad vnosom nevarnega blaga v pošiljke, ki se 

prevažajo v zračnem prometu, ter da je osebje Pošte Slovenije ustrezno usposobljeno. 

 Program ozaveščanja javnosti o nevarnostih, povezanih s prevozom nevarnega blaga v 

zračnem prometu. Letalski prevozniki, njihovi posredniki, potovalni agenti, ki sodelujejo pri 

zračnem prevozu potnikov, so dolžni opozoriti potnike o vrstah nevarnega blaga, za katere 

je prevažanje v zračnem prometu prepovedano oziroma pod kakšnimi pogoji se določena 

vrsta nevarnega blaga lahko prevaža. Poleg tega CAA spodbuja zainteresirane strani, da 

dvignejo raven ozaveščenosti javnosti o nevarnosti nevarnega blaga v zračnem prometu. 

 

 
Izmenjava informacij 

 
Delež ukrepov, ki je povezan z izmenjavo varnostno pomembnih informacij, se je v primerjavi z 

letom 2018 bistveno povečal – gre za kar 26 % vseh ukrepov. Večinoma gre za posredovanje poročil 

o dogodkih pristojnim organom drugih držav, za odstop poročil državam registra zrakoplovov ali za 

zaprosilo za določene podatke. V letu 2019 so bila poročila o dogodkih poslana naslednjim državam: 

Turčija, Francija, Nemčija, Belgija, Avstrija, Madžarska, Velika Britanija, Španija, Rusija, Grčija, 

Albanija, Finska, Irska, Slovaška, Srbija, Italija, Nizozemska, Romunija, Črna gora, Hrvaška, 

Norveška, Kosovo, Švica. Največ poročil je bilo posredovanih francoskim, nemškim in avstrijskim 

pristojnim organom. CAA je v letu 2019 EASA-o obvestila o treh dogodkih, pogosta pa je tudi 

komunikacija s posameznimi nacionalnimi nadzornimi organi in izmenjava informacij v okviru 

funkcionalnega bloka zračnega prostora v srednji Evropi (FAB CE). Za izboljšanje varnosti v letalstvu 

je pomembno tudi nenehno sodelovanje in izmenjava informacij CAA s Službo za preiskovanje 

letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov. 

 

 

Trčenje s ptico 

 
14 % ukrepov v letu 2019 je bilo povezanih s preprečevanjem trčenj s pticami, ki so se zgodila na 

območju Slovenije. Ukrepi, ki jih izvajajo operatorji letališč, so poleg rednih operativnih nalog, ki so 

opisane v operativnih priročnikih (redni nadzor in pregon divjih živali), navedeni v posebnih aktih in 

zajemajo predvsem naslednje ukrepe: 

 monitoring malih sesalcev,  

 upravljanje s travnimi površinami,  

 deratizacija (v rove glodavcev), 

 seznanitev uporabnikov letališča s prepovedjo hranjenja zapuščenih živali, 

 dogovor z Zavetiščem za zapuščene živali Horjul za trajno odstranitev mačk z območja 

letališča, 

 izvedba prezračevanja in odstranitev odmrlega travinja,  

 gnojenje z umetnimi gnojili,  
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 vzorčenje malih sesalcev,  

 valjanje, utrjevanje in prezračevanje trave ter 

 škropljenje proti širokolistnemu plevelu. 

 

 

Slika 2: Posledice trčenja s ptico 

CAA je v okviru načrta nadzorov operatorjev aerodroma v letu 2019 opravila nadzor upravljanja 

prostoživečih živalskih vrst na letališčih. Prav tako je bila seznanjena s statistiko trkov na letališčih 

na podlagi rednih trimesečnih poročil. 

 

Izveden je bil pregled obstoječih predpisov, veljavnih v Republiki Sloveniji, ki je pokazal, da ni 

ustrezne podzakonske materije, ki bi obravnavala operativne postopke in minimalne standarde s 

področja zmanjševanja nevarnosti, ki jih na letališčih povzročajo ptice in druge prosto živeče živali. 

Za namen sprejetja ustrezne podzakonske materije je bila v osnutku Državnega načrta za varnost v 

letalstvu predlagana naloga priprave ustrezne zakonodaje, ki je bila s potrditvijo dokumenta tudi 

sprejeta. 

 

 
Utrujenost članov posadk 
 

CAA je bila v letu 2019 obveščena o 93 dogodkih v povezavi z utrujenostjo članov posadk, kar 

pomeni, da je bil delež izvedenih ukrepov na tem področju 18 %. Gre predvsem za izvajanje stalnega 

nadzora na tem področju ter zahtev pri določenem operatorju, da vzpostavi planiranje posadk v 

skladu z Uredbo (EU) št. 965/2012 ter v skladu z zakonodajo, ki ureja dovoljeni delovni čas posadk. 
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Nadzor 
 

Število nadzorov, ki so bili sproženi zaradi poročil o dogodkih, se je v primerjavi s preteklim letom 

povečalo. Nadzori predstavljajo 5 % vseh izvedenih ukrepov na podlagi ugotovljenih tveganj.  

 

 

Preverjeni ukrepi poročevalca 
 

2 % ukrepov v letu 2019 se nanaša na preverjanje posameznih ukrepov poročevalcev. Sem sodijo 

pregled procedure prevoza deportirancev, preverjanje načina demonstracije ob izdaji dovoljenja, 

spremljanje vpisovanja v ATL, preverjanje postopkov o oceni ustreznosti vlečne vrvi, preverjanje 

ustreznosti revizije OM B, preverjanje ukrepov med ATO nadzorom in notranjo presojo na področju 

SMS.  

 

 

Seznanitev izpraševalcev in kršitev zračnega prostora 
 

1 % ukrepov je povezan s seznanjanjem izpraševalcev na področju licenciranja osebja v okviru 

njihovega rednega usposabljanja (kršitve zračnega prostora). V vseh primerih gre za dogodke 

kategorije NAV. 

 

Poročila o dogodkih, ki se nanašajo na kršitve zračnega prostora, so bila v 2 % dodeljena v nadaljnje 

reševanje delovni skupini MST.016 – Airspace infringement risk in General Aviation, ki bo s pomočjo 

pripravljenega vprašalnika ugotavljala razloge za tovrstne dogodke. 

 

 

Promocija varnosti 
 

Ukrepi na področju promocije letalske varnosti so bili večinoma povezani z izdano zloženko VFR 

letenje v kontroliranem zračnem prostoru (KZP). Napotki so namenjeni predvsem pilotom, ki niso 

imetniki ratinga za instrumentalno letenje in podajajo praktične smernice za pripravo na letenje v 

kontroliranem delu zračnega prostora. V Sloveniji je pilotom omogočeno letenje v nekontroliranem 

zračnem prostoru razreda G, v katerem ne potrebujejo dovoljenja kontrole zračnega prometa, niti 

se v njem ne izvaja razdvajanje prometa. Ta prostor obsega večino ozemlja RS, od tal do določene 

višine (1000 ali 2500 čevljev nad terenom z določenimi izjemami). Pri letenju v nekontroliranem 

zračnem prostoru morajo biti piloti pozorni na kontrolirane cone v območjih kontroliranih letališč, še 

posebej pa na terminalna območja (TMA) teh letališč, v katerih se izvaja razdvajanje zrakoplovov s 

pomočjo radarskih sistemov ali proceduralno razdvajanje. Kontroliran zračni prostor (KZP) okrog 

kontroliranih letališč se razprostira od tal do določene višine, vstop vanj pa je pogojen z dovoljenjem 

kontrole zračnega prometa (prostora razreda C in D). Kontrolirane cone in terminalna območja so 

vzpostavljena za namen varne izvedbe odhodov, odletov, prihodov in priletov potniških letal in ostalih 

zrakoplovov, ki letijo po pravilih instrumentalnega letenja. 
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Slika 3: Promocija – VFR letenje v KZP 

 

Na podlagi poročila o uživanju alkohola na delovnem mestu je bil sprejet ukrep nadaljevanja 

nenapovedanih akcij preverjanja alkoholiziranosti, ki jih izvaja CAA. Usposobljen je bil dodaten kader 

na tem področju in izvedenih več akcij preverjanja alkoholiziranosti. 

 

 

Dogodki v kategoriji SCF-NP 
 

V povezavi z dogodki v kategoriji SCF-NP pojasnjujemo, da se je določenemu številu odpovedi 

letalskih delov nemogoče izogniti, ker gre za mehanske ali elektronske dele, ki so podvrženi obrabi 

in zahtevnim obratovalnim pogojem. Posledično so odpovedi ali nepravilno delovanje letalskih delov 

predvideni že v samem dizajnu zrakoplova, ki ima zaradi tega kritične sisteme multiplicirane, če ti 

vplivajo na varnost letenja. Do določenega števila odpovedi pride zaradi neprimernega oziroma 

slabega vzdrževanja ali obratovanja izven predvidenih obratovalnih pogojev. CAA se pri svojih 

ukrepih osredotoča prav na ta dva dejavnika, ki sta običajno posledica človeške napake ali včasih 

celo malomarnosti, neustrezne usposobljenosti, neupoštevanja navodil ipd. Dejavnik, na katerega 

CAA nima vpliva, pa je staranje flote. 

 

Kot ukrep za zmanjšanje teh odpovedi CAA izvaja stalni nadzor v skladu z Uredbo (EU) št. 1321/2014 

nad organizacijami, ki se ukvarjajo z vzdrževanjem zrakoplovov in upravljanjem stalne plovnosti. V 

teh nadzorih se preverja ustrezne kompetence osebja, delovne pogoje, ustrezno opremljenost ter 

skladnost dela organizacij z veljavnimi predpisi. 
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Starost plovne flote slovenskega registra zrakoplovov je v povprečju 19,3 leta. V primerjavi s 

prejšnjim letom se je flota pomladila za štiri leta. Tabela 8 prikazuje povprečno starost in število 

zrakoplovov v posamezni kategoriji. 

 

Tabela 8: Povprečna starost in število zrakoplovov v posamezni kategoriji 

Kategorija zrakoplova 
Povprečna starost 

(v letih) 
Število plovnih 

(april 2020) 

Baloni 17,1 12 

Jadralna letala 34,9 62 

Žirokopterji 5,0 1 

Velika letala 16,1 8 

Veliki helikopterji 12,3 3 

Ultralahka letala 12,7 48 

Jadralna letala z motorjem 21,0 10 

Motorni zmaji 25,5 2 

Mala letala 28,6 102 

Mali helikopterji 20,2 11 

 19,3 259 

 

Do sedaj je bila CAA osredotočena v večji meri na nadzor velikih zrakoplovov, zdaj pa se fokus 

nadzora seli na generalno letalstvo, še posebej na male zrakoplove in jadralna letala, za katere smo 

v preteklosti v okviru ACAM nadzorov opazili največ odstopanj. Rezultati ACAM nadzorov v letošnjem 

letu nam bodo poleg poročil o dogodkih osnova za ukrepe tudi v naslednjem letu. 

 

 

Ostali ukrepi 
 

Ostali ukrepi CAA v letu 2019 se nanašajo na prekrškovne postopke, določitev in spremljanje 

kazalnikov varnostne uspešnosti (SPI) pri operatorjih, pregled ustreznosti zapisa v Zborniku letalskih 

informacij Republike Slovenije (AIP). Pristojnemu ministrstvu je bil poslan dopis s predlogom 

dopolnitve AIP v delu GEN1.2.  

 

V primeru zasilnega pristanka madžarskega zrakoplova izven travnate vzletno pristajalne steze na 

letališču Maribor je bila vzpostavljena preiskava SIA. Finskemu prevozniku je bil poslan poziv za 

izjavo v povezavi z vzpenjanjem zrakoplova pod profilom procedure (kljub pilotovi potrditvi 

vzpenjanja po proceduri). V povezavi z nenapovedanim testiranjem transponderja je bil organiziran 

sestanek z izvajalcem navigacijskih služb in predstavniki organizacij za vzdrževanje. Sprejet je bil 

sklep, da se preveri postopke testiranj transponderjev v drugih državah, do priprave novega 

postopka pa se dogovori način obveščanja navigacijskih služb zračnega prometa.   
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8 Organizacijski ukrepi za povečanje letalske varnosti 

 

Zaradi organizacijskih sprememb v CAA, zaradi nove zakonodaje na evropski ravni, zaradi 

določnejšega opisa zagotavljanja skladnosti in letalske varnosti v CAA in zaradi priprav na ICAO 

ICVM, so bile v letu 2019 sprejete štiri spremembe Priročnika za upravljanje letalske varnosti in 

skladnosti (Compliance Monitoring and Safety Management System Manual), in sicer: 

 verzija 9, datum sprejema:  20. 5. 2019, 

 verzija 10, datum sprejema: 30. 8. 2019, 

 verzija 11, datum sprejema: 30. 9. 2019 in 

 verzija 12, datum sprejema 20. 12. 2019.  

 

Bistvene novosti, ki so v delo CAA vpeljane z zgoraj navedenimi spremembami, so naslednje: 

 Implementacija korektivnih ukrepov v zvezi z neskladji, ki so bila ugotovljena v interni presoji 

na področju SYS. 

 Brisano je bilo poglavje z naslovom »Compliance and Safety System auditing function«, glede 

na to, da se tudi to področje sedaj nadzira v skladu s poglavjem 3 (zagotavljanje skladnosti 

– interne presoje) priročnika CMSMSM, tako kot vsa ostala področja znotraj CAA. 

 Dodano je bilo poglavje 2.10 v zvezi z razširjanjem varnostno pomembnih informacij. 

 Dodana je bila politika izvrševanja sankcij CAA (Enforcement Policy). 

 V poglavje 1.11 smo dodali, da se spremembe (Management of Change) vodijo preko modula 

»Projekti« v aplikaciji DNA. 

 V poglavje 2.4 smo dodali proceduro v primeru neskladja nivoja 1 v organizaciji, ki je pod 

nadzorom CAA. 

 V poglavje 4.5.1 smo dodali sklic na kontrolno listo, ki jo inšpektorji uporabljajo za nadzor 

področja poročanja o dogodkih v organizacijah. Kontrolna lista je sedaj enotna za vsa 

področja, ki jih pokriva CAA in je skladna z Uredbo (EU) št. 376/2014. 

 Področje internih presoj je bilo razširjeno s področjem dronov (UAS). 

 V skladu z novo zakonodajo so bila spremenjena pooblastila za zaposlene v CAA na področju 

navigacijskih služb zračnega prometa. 
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9 Promocijski ukrepi za povečanje letalske varnosti 

 

Na področju interne ozaveščenosti bomo tudi v prihodnje pozorni zlasti na izboljšanje razumevanja 

ciljev in namena upravljanja skladnosti in letalske varnosti, pri čemer bo poseben poudarek na 

prevzemanju dolžnosti in odgovornosti vseh deležnikov v letalstvu; ponovno bomo skušali pojasniti, 

da minimalna skladnost z zahtevami pomeni zgolj minimalno opravljanje nalog, ki ne zadostuje za 

dosego cilja agencije – zagotavljanje varnosti na visoki ravni; zaposlene bomo ozaveščali o letalski 

varnosti in potrebi po skladnosti z Uredbo (EU) št. 2018/1139 ter delegiranimi in izvedbenimi akti, 

sprejetimi na podlagi te uredbe. 

 

1. CAA konferenca o letalski varnosti 

Z namenom ozaveščanja splošne letalske javnosti in promocije letalske varnosti je CAA 9. in 10. 

maja v Kranjski Gori organizirala 1. CAA konferenco o letalski varnosti z naslednjimi vsebinskimi 

sklopi: 

 upravljanje letalske varnosti na nacionalni ravni; 

 novi izzivi v letalstvu; 

 varnost na letališčih; 

 helikopterske operacije; 

 državni načrt za varnost v letalstvu – izbrane vsebine; 

 obravnava varnostnih dogodkov in SAR. 

 

 
Slika 4: Nagovor direktorja na 1. CAA konferenci o letalski varnosti 
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Po končani konferenci je CAA pripravila spletni vprašalnik, na katerega je odgovorilo 55 udeležencev. 

Vsi vprašani so odgovorili, da bi se tovrstne konference ponovno udeležili. Kot prikazuje graf 24, 

največ udeležencev deluje na področju letalskih operacij in v organizacijah za usposabljanje, najmanj 

pa na področju navigacijskih služb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 24: 
Udeleženci 
konference po 
področjih dela 

 

 

Udeleženci so dogodek pohvalili, obisk bi priporočili tudi drugim. Najbolj so bili zadovoljni z 

organizacijo konference ter možnostjo komentiranja in postavljanja vprašanj (graf 25). Pohvalili so 

lokacijo, izbor tem in 

strokovnost predavanj, 

spoznavanje udeležencev z 

različnih področij letalstva in 

možnost izmenjave 

medsebojnih izkušenj. Podali 

so tudi nekaj tem in 

predlogov za izvedbo bodočih 

konferenc.  

 

Konference se je udeležilo 

okrog sto obiskovalcev. 

 
 
 

 
 

Graf 25: Zadovoljstvo 
udeležencev konference 

28

23

101

12

17

5

10

9

Udeleženci konference po področjih dela

Letalske operacije Organizacije za usposabljanje Plovnost

Navigacijske službe Letališče Splošno letalstvo

Državni letalski organ CAA Drugo

3,5 3,5
3,7

3,9

3,4
3,6

3,9

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Zadovoljstvo udeležencev konference



 

                                                         

Povzetek letnega poročila o letalski varnosti 2019 Stran 50 od 61 

 

 

 
Slika 5: Odzivi udeležencev konference so bili pozitivni 

 

 

Promocija poročanja o dogodkih in kulture pravičnosti 

CAA je v letu 2019 na področju aktivnega ozaveščanja in promocije poročanja o dogodkih in kulture 

pravičnosti izvedla sledeče aktivnosti v obliki predavanj: 

 osvežitveni seminar za FI(S) v Celju (9. marec), 

 konferenca o letalski varnosti v Kranjski Gori (9. in 10. maj), 

 delavnica o kulturi pravičnosti za tožilce in sodstvo na Brniku (23. in 24. oktober), 

 predavanje za Agencijo Republike Slovenije za okolje v prostorih CAA (5. november), 

 predavanje na Izobraževalnih tožilskih dnevih v Portorožu – v sklopu sodelovanja s tožilstvom in 

širjenja ozaveščenosti med tožilci (2. december), 

 predavanje na konferenci na področju začetne in stalne plovnosti v Šenčurju (6. december). 
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Slika 6: Delavnica o kulturi pravičnosti za tožilce in sodstvo 

 

 

Slika 7: Predavanje na Izobraževalnih tožilskih dnevih 

 

Podpis dogovora o sodelovanju med Vrhovnim državnim tožilstvom in 

Javno agencijo za civilno letalstvo 

Na podlagi člena 15(4) Uredbe (EU) št. 376/2014 Evropskega parlamenta in Sveta države članice 

zagotovijo, da njihovi pristojni organi iz člena 6(3) in njihovi pravosodni organi med seboj sodelujejo 

na podlagi predhodnih upravnih dogovorov. Namen predhodnih upravnih dogovorov je zagotoviti 
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ustrezno ravnotežje med potrebo po ustreznem delovanju sodstva na eni strani in potrebo po stalni 

razpoložljivosti informacij v zvezi z varnostjo na drugi strani.  

 

CAA in Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije sta dogovor o sodelovanju sklenila 26. avgusta 

2019. Namen dogovora je krepitev medsebojnega sodelovanja, zlasti v povezavi s spremljanjem 

dogodkov v civilnem letalstvu, uporabo načel kulture pravičnosti, izmenjavo znanja in podatkov o 

dogodkih ter odločitev o pregonu dejanj, ki so po Uredbi EU na področju letalstva nedopustna. 

 

 
Slika 8: Podpis dogovora med Vrhovnim državnim tožilstvom in Javno agencijo za civilno letalstvo 

 

 

Seminar za organizacije za usposabljanje ATO in DTO 

CAA je 21. junija in 13. decembra 2019 organizirala letni seminar za organizacije za usposabljanje 

ATO in DTO. Obravnavane so bile naslednje teme: nenamerni let VFR v IMC: človeški dejavniki in 

tveganja; lahka letala: nova generacija, nova pravila, PBN operacije, proučitev kršitev zračnega 

prostora, nedavne spremembe zakonodaje: UPRT, postopki za izdajo licenc in predlogi dobrih praks, 

zavarovanja zrakoplovov, teoretično usposabljanje – andragogika, sprejemanje odločitev in učinek 

strahu, spremembe predpisov: Uredba (EU) št. 2019/1747. 
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Seminarji z izpraševalci in zdravniki letalske medicine 

V letu 2019 je bil trikrat izveden osvežitveni seminar z izpraševalci (1. marca, 9. aprila in 15. 

novembra 2019). Dvakrat je potekal tudi seminar z zdravniki letalske medicine (11. aprila in 22. 

oktobra 2019). 

 

 

Konferenca na področju začetne in stalne plovnosti 

Na področju začetne in stalne plovnosti je v 

Šenčurju 6. decembra 2019 potekala 4. 

konferenca s približno 70 udeleženci. 

Obravnavane so bile novosti na področju 

regulative, odgovornost CAMO in 145 

organizacij; sodelovanje z operatorjem 

(CAT), konfiguracija zrakoplova v povezavi s 

tehtanjem, izdaja CRS za nacionalne 

zrakoplove, priročnik organizacije z vidika 

organizacij, ocenjevanje osebja v CAMO in 

145 organizacijah, produktna presoja, 

poročanje o dogodkih – CAMO in 145 

organizacije, zahteve za inštruktorje v 147 

organizaciji.  

 

 

Slika 9: Vabilo na 4. konferenco na področju 

začetne in stalne plovnosti 

 

 

Prihodnja konferenca na področju 

začetne in stalne plovnosti se 

obeta v mesecu oktobru 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: 4. konferenca na 

področju začetne in stalne 

plovnosti 
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EASA predstavitev nove zakonodaje s področja brezpilotnih zrakoplovov 

28. novembra 2019 je v Koloseju v Ljubljani potekalo predavanje o novih EU pravilih uporabe 

brezpilotnih zrakoplovov, ki jih ureja Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/947 z dne 24. maja 2019 

o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov. Poleg pregleda uredbe so bile na 

predavanju predstavljene odprta, posebna in certificirana kategorija. Obravnavani so bili standardni 

scenariji, PDRA (predhodno opisana ocena tveganja) in čezmejne operacije. CAA je po predavanju 

na spletni strani objavila prosojnice in podnaslovljene video vsebine predavanja, razdeljene v pet 

sklopov: uvodno predavanje, odprta kategorija, posebna kategorija, U-space in certificirana 

kategorija. 

 

 
Slika 11: Predavanje o novih EU pravilih uporabe brezpilotnih zrakoplovov 

 

 

Predstavitev Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 2017/373  

 

Na Zgornjem Brniku je 15. in 16. januarja 2019 potekala delavnica z naslovom Reg (EU) 2017/37311 

and the Management and Oversight of Changes to the Functional System. Na delavnici so obravnavali 

upravljanje in nadzor sprememb funkcionalnega sistema v luči Izvedbene uredbe Komisije (EU) 

2017/373 o skupnih zahtevah za izvajalce storitev navigacijskih služb zračnega prometa in njihov 

nadzor. Na delavnici so poleg CAA prisostvovali predstavniki Kontrole zračnega prometa Slovenije, 

                                                

11 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/373 z dne 1. marca 2017 o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega 

prometa/izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov 

nadzor, razveljavitvi Uredbe (ES) št. 482/2008, izvedbenih uredb (EU) št. 1034/2011, (EU) št. 1035/2011 in (EU) 2016/1377 ter 

spremembi Uredbe (EU) št. 677/2011 
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Agencije Republike Slovenije za okolje (letalska meteorologija), hrvaške agencije za civilno letalstvo 

(CCAA) in Eurocontrola. 

 

 

Delavnica o kibernetski varnosti na področju upravljanja zračnega 

prometa 

 

Na Zgornjem Brniku je od 17. do 19. septembra 2019 potekala delavnica z naslovom ATM Cyber 

Security Information Session. Na delavnici so obravnavali kibernetsko varnost na področju 

upravljanja zračnega prometa. Razpravljali so o ozaveščanju, postopku nadzora nad varnostjo in o 

rešitvah na tem področju (PKI, EATM-CERT in SOC). Poleg CAA in Eurocontrola so se delavnice 

udeležili predstavniki Kontrole zračnega prometa Slovenije, SI-CERT-a – nacionalnega odzivnega 

centra za kibernetsko varnost, Ministrstva za javno upravo oz. novoustanovljene Uprave za 

informacijsko varnost, Agencije Republike Slovenije za okolje in Fraporta.  

 

 
Slika 12: udeleženci delavnice ATM Cyber Security Information Session 

 

 

Predsedovanje odboru RASARAC 

 

Slovenija je v letu 2019 predsedovala regionalnemu letalskemu posvetovalnemu odboru za iskanje 

in reševanje (RASARAC) ter organizirala štiri regijske sestanke. 8. RASARAC sestanka posameznih 

delovnih skupin in sestanka SAR strokovnjakov, ki je potekal 11. in 12. aprila 2019, se je udeležilo 

28 predstavnikov iz devetih držav.  

 

 

 



 

                                                         

Povzetek letnega poročila o letalski varnosti 2019 Stran 56 od 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13: 8. 

sestanek odbora 

RASARAC 

 

 

Poleg predstavnikov Slovenije, ICAO in Eurocontrola so bili prisotni udeleženci iz Madžarske, 

Slovaške, Češke, Hrvaške, Srbije, Črne gore, Bosne in Hercegovine, Bolgarije in Severne Makedonije. 

Na sestanku je potekala izmenjava informacij o spremembah na področju SAR posamezne države in 

o organizaciji rednih vaj s področja letalskega iskanja in reševanja. Ena pomembnejših predstavitev 

je bila povezovanje področja iskanja in reševanja SAR s pomočjo evropskega satelitskega sistema 

GALILEO v povezavi z COSPAS-SARSAT sistemom.  

 

Na 9. sestanku skupine strokovnjakov RASARAC 5. novembra 2019 so delovne skupine poročale o 

svojih aktivnostih in nadaljnjih načrtih. Na 10. sestanku upravnega odbora, ki je potekal 6. novembra 

2019, so med drugim obravnavali zaključke in priporočila prejšnjih srečanj, uporabo dronov v SAR 

operacijah, razvoj in spremembe na področju letalskega iskanja in reševanja, znanje angleščine pri 

čezmejnih operacijah SAR, usposabljanje in vaje v letu 2019 ter delovni plan za leto 2020. 

Predsedovanje regionalnemu odboru RASARAC za leto 2020 je prevzela Bosna in Hercegovina. 

 

 
Slika 14: Predaja predsedstva RASARAC Bosni in Hercegovini 
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Zloženka GALILEO: Do vas hitreje takrat, ko vsaka minuta šteje 

 

CAA je na spletni strani objavila zloženko o satelitskem sistemu Galileo: Do vas hitreje takrat, ko 

vsaka minuta šteje. Slovensko različico zloženke je izdala Evropska komisija v sodelovanju z 

Ministrstvom za infrastrukturo in Javno agencijo za civilno letalstvo RS. Njen namen je prebivalcem 

predstaviti pomembnost uporabe ustrezne opreme, kar še posebej velja v posebnih okoliščinah 

reševanja človeških življenj. 

 

Galieo je evropski globalni navigacijski 

satelitski sistem, ki nudi storitve za 

evropske javne institucije in uporabnike. 

Nudi zelo natančno, zanesljivo globalno 

pozicioniranje in izjemno natančno 

določanje časa. Operacije iskanja in 

reševanja (Search and Rescue - SAR) 

vključujejo določanje položaja ljudi v 

stiski in nudenje pomoči. Lahko se 

izvajajo na različnih lokacijah, vključno 

na morju ali v gorah. Galileo pomaga 

izvajalcem iskanja in reševanja, da se 

hitreje in učinkoviteje odzovejo na klice 

v sili pri določanju lokacije osebe v stiski, 

obenem pa zmanjšuje njihovo lastno 

izpostavljenost tveganju. Čas določitve 

lokacije se skrajša z nekaj ur na nekaj 

minut, zaradi česar so operacije SAR na 

morju lažje, ker je območje iskanja ožje, 

saj plovila v stiski še ni odneslo tako 

daleč stran. Na kopnem hitra določitev 

natančne lokacije omogoča reševalnim 

ekipam, da dosežejo operativno območje 

in pomagajo žrtvam. 

 

Slika 15: Zloženka Galileo: Do vas hitreje takrat, ko vsaka minuta šteje 

 

 

 

ULN bilten: Novi predpisi in pravila za pilote ultralahkih letalnih naprav 

 

Po vzoru evropske zakonodaje, ki določa pravila za pridobitev in ohranjanje licenc pilotov 

zrakoplovov, ki sodijo v področje uporabe te zakonodaje, je Republika Slovenija s Pravilnikom o 

ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 49/16, 52/16 in 32/18) uredila področje pridobitve 

in ohranjanja dovoljenj pilotov ultralahkih letalnih naprav na podoben oziroma primerljiv način. 

Podrobne informacije glede sistema zamenjave dovoljenj iz starih v nova in povzetek novih pravil so 
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podani v Informacijah pilotom ultralahkih letalnih naprav: 

prehod na novo ureditev licenciranja pilotov.  

 

CAA je na spletni strani objavila tudi ULN bilten - Novi 

predpisi in pravila za pilote ultralahkih letalnih naprav. 

Bilten obravnava dovoljenje pilota naprave in ohranjanje 

privilegijev dovoljenja pilota naprave, pooblastilo učitelja 

letenja naprave in veljavnost, privilegije pooblastila 

učitelja letenja naprave, podaljšanje in obnovo 

pooblastila, zdravstvene zahteve, letenje tujih letalnih 

naprav, pooblastila pilota naprave in zapiske pilota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 16: ULN bilten 

 

 

 

 

Priročnik za teoretično preverjanje znanja: pravila in postopki za 

kandidate 

 

CAA je v letu 2019 na spletni strani objavila priročnik 

Teoretično preverjanje znanja: Pravila in postopki za 

kandidate. Priročnik definira, pojasni in standardizira 

postopek izvajanja teoretičnega preverjanja znanja za 

pridobitev pilotskih licenc v skladu z delom FCL, in sicer 

tako za športne pilote kot za poklicne pilote (CPL, ATPL) 

in rating za instrumentalno letenje, ki jih izvaja CAA. 

Priročnik vključuje tako standardne operativno 

administrativne postopke obravnave vlog kot ugovorne 

postopke in načela ukrepanja v primeru odkritih neskladij 

oziroma goljufanj med opravljanjem teoretičnega 

preverjanja znanja. 

 

 

 

Slika 17: Priročnik Teoretično preverjanje znanja: Pravila 

in postopki za kandidate 
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Varnostna okrožnica za izvajanje aerovleka 

 

CAA je 8. marca 2019 izdala varnostno okrožnico za 

izvajanje aerovleka. Varnostna okrožnica predstavlja 

priporočila vsem subjektom, ki so vključeni v izvajanje 

aerovleka. Predstavlja predloge, ki naj se jih upošteva v 

čim večji možni meri, kolikor je glede na letala, vključena 

v operacijo aerovleka, le ta možno upoštevati. Priporočila 

in predlogi v varnostni okrožnici so plod dolgoletnih 

izkušenj strokovnjakov, ki so tako ali drugače vključeni v 

postopek vleke jadralnih letal, in zato predstavljajo dobro 

prakso na predmetnem področju. 

 

S to varnostno okrožnico se nadomešča Tehnično zahtevo 

– TZ št. 94-15 glede navodil in obvezne uporabe 

certificirane vlečne sklopke, primerne vlečne vrvi, 

varovalk in priključnih rink, ki jo je 2. novembra 1994 

izdala RUPZ. 

Slika 18: Varnostna okrožnica za izvajanje aerovleka 

 

 

Posnetek vaje izrednega postopka pristanka v aerozapregi 

 

CAA je v sodelovanju z Aeroklubom Lesce pripravila posnetek vaje izrednega postopka pristanka v 

aerozapregi. Gre za vajo 10 iz priročnika za šolanje jadralnih pilotov. Videoposnetek je dostopen na 

povezavi https://www.youtube.com/watch?v=v5uosLQNpb0 

 

 
Slika 19: Posnetek vaje izrednega postopka pristanka v aerozapregi 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v5uosLQNpb0
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Priprava izvedbenega načrta 2020–2024 

 

V sklop promocije letalske varnosti za leto 2019 sodi tudi priprava izvedbenega načrta za obdobje 

2020–2024 (RP3 – referenčno obdobje tri) z določitvijo področnih kazalcev. 

 

Slovenski izvedbeni načrt za RP3 je pripravljen v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/317 

in vsebuje prispevke izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa: Kontrole zračnega prometa 

Slovenije (KZPS), Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) – letalska meteorologija in Javne 

agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (CAA) kot nacionalnega nadzornega organa.  

 

Nacionalni načrt izvedbe je pripravljen v skladu z zgoraj navedeno Uredbo in vključuje:  

 zavezujoče nacionalne cilje uspešnosti, določene na podlagi ključnih kazalnikov uspešnosti 

vključno z izhodiščno vrednostjo za ugotovljene stroške in izhodiščno vrednostjo za 

ugotovljene stroške na enoto za posamezno območje zaračunavanja, za namene določitve 

ciljev na ključnem področju uspešnosti glede stroškovne učinkovitosti; 

 ugotovljene stroške navigacijskih služb zračnega prometa na rutah (KZPS, ARSO, CAA); 

 sisteme spodbud, mehanizem za prilagoditev središčnih vrednosti, kjer je primerno in ukrepe 

za doseganje ciljev navedenih sistemov spodbud; 

 opis glavnih ukrepov za doseganje ciljev uspešnosti; 

 potrditev, da so skladni s področjem uporabe te Uredbe in členom 7. Uredbe (ES) št. 

549/2004; 

 napovedi prometa na rutah, ki so izražene v smislu premikov IFR in enotah storitev ter 

temeljijo na osnovni napovedi službe Eurocontrola za statistiko in napovedi (STATFOR, feb 

2019); 

 opis pobud za podporo čezmejnemu usklajevanju in opravljanju čezmejnih storitev, ki 

koristijo operativni uspešnosti ali stroškovni učinkovitosti ali obema; 

 informacije o velikih naložbah in načrtih upravljanja sprememb za začetek izvajanja velikih 

sprememb zračnega prostora ali za izboljšave sistema upravljanja zračnega prometa, 

namenjenih zmanjšanju morebitnega negativnega učinka na delovanje omrežja. 

 

Predlagani načrt izvedbe vključuje tudi planirane cilje za vsa ključna področja uspešnosti (KPA – Key 

Performance Area), ki pokrivajo varnost, okolje, zmogljivost in stroškovno učinkovitost. Na vseh 

štirih ključnih področjih uspešnosti načrt izvedbe za tretje poročevalsko obdobje (RP3) dosega 

potrjene cilje s strani Komisije.  

 

CAA je organizirala posvetovanje z letalskimi deležniki, ki je bilo 17. julija 2019 v Ljubljani. Na 

posvetovanju so bili predstavljeni načrtovani cilji za ključna področja uspešnosti, ki pokrivajo varnost, 

okolje, zmogljivost in stroškovno učinkovitost. V načrtu izvedbe so upoštevani vsi komentarji in 

pripombe, ki so jih podali uporabniki storitev na posvetovanju 17. julija 2019, kakor tudi po samem 

posvetovanju do 20. septembra 2019 (IATA, Eurocontrol, Komisija, CAA). Dokument je usklajen tako 

s KZPS, kakor tudi z ARSO, ki predstavljata dva certificirana izvajalca navigacijskih služb zračnega 

prometa v Sloveniji in sta vključena v sam izvedbeni načrt za naslednje referenčno obdobje 2020 do 

2024 (RP3). 
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Osnutek načrta izvedbe RP3, je bil v oktobru posredovan Evropski komisiji, ki presoja skladnost z 

zakonskimi pogoji. Preliminarno in neuradno je v začetku marca 2020 sporočila, da nima bistvenih 

pripomb, ki bi narekovale dopolnitve. Krizna situacija COVID-19 pa je razmere v zvezi s tem 

popolnoma spremenila, saj določeni cilji niso več uresničljivi. 

 

 

 


