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DAN 1 
 

URA Naslov/nosilec 

07:30 – 08:30 Registracija udeležencev 

08:30 – 09:00 Uvodni nagovor 

 dr. Andreja Kikec Trajković, v.d. direktorja, Agencija za civilno letalstvo 

 Srečko Janša, generalni direktor, Direktorat za letalski in pomorski promet, Ministrstvo za 
infrastrukturo 

09:00 – 10:30 Vsebinski sklop 1: Upravljanje letalske varnosti na nacionalni ravni  

 Implementacija državnega načrta za varnost v letalstvu, Sabina Dolinšek Popadić, Master of 
Laws, Kraljevina Nizozemska, vodja, Sektor za letalstvo, Ministrstvo za infrastrukturo 

 Mejniki v razvoju poročanja o dogodkih v skladu z Uredbo (EU) 376/2014 od leta 2016 do danes 
in letno poročilo o letalski varnosti za leto 2021, mag. Jerneja Šifrer, nadzornica I, Agencija za 
civilno letalstvo  

 Učinkovitost sistema upravljanja varnosti (SMS) v organizacijah, ki jih nadzira Agencija za civilno 
letalstvo (MST.0026-004), Anna Marija Korošec, letalska nadzornica III, Agencija za civilno 
letalstvo 

10:30 – 11:00 Odmor za kavo 

11:00 – 12:00 Vsebinski sklop 2: Upravljanje letalske varnosti na nacionalni ravni – nadaljevanje 

 Uporaba državnega jezika v letalskih komunikacijah, Karmen Štumberger, MSc, Velika Britanija, 
nadzornica I, Javna agencija za civilno letalstvo 

 Zahteve za originatorje letalskih podatkov s poudarkom na NOTAM sporočilih, Matevž 
Campolunghi, nadzornik I, Agencija za civilno letalstvo 

12:00 – 13:00 Kosilo 

13:00 – 15:00 Vsebinski sklop 3: Obravnava varnostnih dogodkov 

 Varnostna priporočila kot orodje za zmanjševanje tveganja in preprečevanje ponovitve nesreče 
ali incidenta, Toni Stojčevski, preiskovalec letalskih nesreč – vodja, Marko Cvek, preiskovalec 
letalskih nesreč in Urban Odlazek, preiskovalec letalskih nesreč – zunanji sodelavec, Služba za 
preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov, Ministrstvo za 
infrastrukturo  

 Predstavitev končnega poročila ULN letalske nesreče in varnostna priporočila (MST.0028-005), 
Žiga Pogačnik, letalski nadzornik I, Agencija za civilno letalstvo in Toni Stojčevski, preiskovalec 
letalskih nesreč – vodja, Služba za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in 
incidentov, Ministrstvo za infrastrukturo 

 Varnostno poročanje in analiza varnostnih dogodkov, Dušan Sofrić, vodja varnosti in varovanja, 
Fraport Slovenija 

 Zasilni pristanek helikopterja Tiger na vaji Jadranski udar 2021, Borut Podgoršek, član 
preiskovalne skupine, Služba za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov vojaških zrakoplovov, 
Ministrstvo za obrambo 

15:00 – 15:30 Odmor za kavo 

15:30 – 17:00 Vsebinski sklop 4: Predstavitev dobrih praks letalskih subjektov 

 Majhen korak za pilota, velik korak za varnost, Tanja Mališnik, inštruktorica za opremo in 
postopke v nevarnih situacijah 

 Praktične izkušnje z najemom letal, Matija Krajnc, direktor, Amelia International 

 Ljubljana Airport – Status Quo and Future Opportunities, Oliver Weiss, direktor operative, 
Fraport Slovenija (predavanje bo izvedeno v angleškem jeziku) 

17:00 – 17:15 Zaključek prvega dne konference 

19:00 – 21:00      Večerja  
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DAN 2 
 

URA Naslov/nosilec 

07:30 – 08:30 Registracija udeležencev 

08:30 – 09:30 Vsebinski sklop 5: Helikopterske operacije 

 Helikopterske operacije CAT/SPO/SAR in tveganja (MST.0028-004, MST.0015-001), Aleš Strgar, 
letalski nadzornik I in Žiga Pogačnik, letalski nadzornik I, Agencija za civilno letalstvo 

 Varnostna obravnava dogodka na letališču, Aleš Štimec, pilot letala in helikopterja ter 
imenovana oseba operatorja, Flycom Aviation, d.o.o. 

09:30 – 10:00 Odmor za kavo 

10:00 – 12:30 Vsebinski sklop 6: Brezpilotni zrakoplovi 

 Vpliv brezpilotnih zrakoplovov na letalstvo (predstavitev UAS Repozitorija, pregled omejitev 
letenja z brezpilotnimi zrakoplovi v geografskih območjih in na letališčih ter modelarske 
aktivnosti) (SIT.0005-001), Matevž Campolunghi, nadzornik I in Peter Čičerov, letalski 
nadzornik III, Agencija za civilno letalstvo 

 Ali smo pripravljeni na U-space?, Janez Nebec, odgovorna oseba, Onedrone d.o.o. 

 Ekonomika dronov, motivacija uporabnikov in letalska varnost, Janez Kotar, direktor, Inštitut 
za razvoj brezpilotnih sistemov (IRBS) 

 Koliko dronov je dejansko v zraku, kje so in kaj počnejo?, Boštjan Vidmar, predsednik sveta 
zavoda, Inštitut za razvoj brezpilotnih sistemov (IRBS) 

 Tehnološke strategije za varno letenje s sistemi brez posadke – globalne izkušnje C-Astral, 
Marko Peljhan, so-ustanovitelj in direktor, C-Astral d.o.o. 

12:30 – 13:30 Kosilo 

13:30 – 14:30      Vsebinski sklop 7: CAMO/CAO 

 Pomen CA(M)O organizacije in razlike med CAMO in CAO, Matej Dolinar, letalski nadzornik I, 
Agencija za civilno letalstvo 

 Izkušnje vpeljave SMS sistema v CAMO organizacije, Matija Krajnc, direktor, Amelia 
International 

14:30 – 15:00 Odmor za kavo 

15:00 – 16:30 Vsebinski sklop 8: Letalska medicina   

 Navajanje nepravilnih podatkov v postopkih zdravstvenega preverjanja imetnikov licenc ter 
podobni poskusi prevar, Mateja Kotnik Kerbev, dr. med., AME, nadzornica I in zdravstvena 
ocenjevalka, Agencija za civilno letalstvo 

 Pomen duševnega zdravja v letalstvu I, izr. prof. dr. Robert Masten, psiholog 

 Pomen duševnega zdravja v letalstvu II, prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, dr. med.,  spec. 
psihiatrije 

16:30 – 16:45      Zaključek konference 

 

 
 

 
 
 
 


