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1. Uvod 

1.1 Osnovni podatki o Javni agenciji za civilno letalstvo 

Republike Slovenije 

Naziv:  

 Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije 
 

Skrajšani naziv:  

 Agencija za civilno letalstvo 
 

Angleški naziv:  

 Civil Aviation Agency 
 

Kratica:  

 CAA 
 

Sedež: 

 Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljubljana  
 

Matična številka: 

 3933083000 
 

Davčna številka: 

 62730436 
 

Šifra proračunskega uporabnika: 

 16586 
 

Podračun številka: 

 011006000036204 
z nazivom AGENCIJA ZA CIVILNO LETALSTVO 

 

Šifra dejavnosti po 4. členu ZPRS-1 

 84.110 

Splošna dejavnost javne uprave – glavna dejavnost 
 

Šifra institucionalnega sektorja po 5. členu ZPRS-1: 

 011001  
Nefinančne družbe pod javnim nadzorom 

 

Telefonska številka: 

 +386 1 244 66 00 
 

Številka faksa: 

 +386 1 244 66 99 
 

Elektronska pošta: 

 info@caa.si 
 

Spletna stran: 

 www.caa.si 
 

Odgovorna oseba agencije: 

 Sandi Knez, v.d. direktorja do 13.08.2015 

mailto:info@caa.si
http://www.caa.si/
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Rok Marolt, v.d. direktorja od 14.08.2015 
 
 

Predsednik Sveta agencije: 

 1.Franc Žmavc 
 

 

Člani Sveta agencije: 

   2. prof. dr. Klavdij Logožar 

3. mag. Aleksander Čičerov 

 
4. Aleksander Jože Štrukelj 

 
5. dr. Maja Meško 

1.2 Poslanstvo agencije  

Agencija je letalski upravni, strokovni, regulativni, nadzorni in prekrškovni organ 

Republike Slovenije na področju letalskih predpisov in pravnih aktov, ki veljajo 
oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji, na področjih: 

varnosti letenja in komercialnih letalskih operacij, letališč in upravljanja 
zračnega prometa,  

varovanja civilnega letalstva, 

varnosti v zvezi z drugimi letalskimi dejavnostmi, osebjem in napravami, ki 
se uporabljajo v civilnem letalstvu, 

operativne licence, 

drugih nalog nadzora varnosti, določenih z izvedbenimi predpisi Evropske 
unije, vlade in ministra, pristojnega za promet, razen nadzora nad 

izvajanjem letalskih predpisov in prekrškovnih postopkov, ki jih organi 
Evropske unije izvajajo neposredno. 

Agencija lahko opravlja tudi druge dejavnosti na letalskem področju, če je to v 
skladu z zahtevami za izvajanje osnovnih dejavnosti agencije, določenih s 
predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji, in je tako 

določeno v ustanovitvenem aktu agencije (prvi odstavek 179.i člena Zakona o 
letalstvu). 

1.3 Organizacija agencije  

Agencija ima organ nadzora: svet agencije, ki ga sestavlja pet članov, izmed 

katerih je eden predsednik. Agencija ima organ upravljanja: direktorja, ki sodi v 
organizacijsko enoto (OE) vodstvo, OE Podpora poslovanja in OE Upravljanje 

varnosti, varovanje, kontrola kakovosti agencije, pet temeljnih OE, ki 
predstavljajo pet temeljnih organizacijskih procesov, ki jih agencija izvaja 
skladno s svojim poslanstvom, pristojnostmi, odgovornostmi ter skladno z 

veljavno zakonodajo in drugimi akti s področja letalstva. Agencija ima tudi več 
pogodbenih sodelavcev, zlasti za področje licenciranja letalskega osebja, ter 
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zunanji računovodski servis in storitve informacijsko-komunikacijske tehnologije 
(IKT).  

 

Diagram 1: organigram agencije do 30.10.2014 

 

 
 

Diagram 2: Trenutni organigram 
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Glede organizacijske sheme ni posebne pravne ureditve. Letalski predpisi EU 
načeloma določajo, da država članica določi organ, organ pa vzpostavi 

dokumentirane postopke in organizacijsko strukturo (primeroma navajamo 
ureditev iz Uredbe (ES) št. 2042/2003 - zahteva M.B.102 Pristojni organ, (a) 
Splošno:"Države članice morajo imenovati pristojni organ, ki so mu dodeljene 

odgovornosti za izdajo, podaljšanje, spremembo, začasno ukinitev ali preklic 
odobritev in za nadzor stalne plovnosti. Ta pristojni organ vzpostavi 

dokumentirane postopke in organizacijsko strukturo."1). Seveda so pri tem 
omejitev finančni viri, ki jih organ mora upoštevati. Iz navedenih razlogov mora 

biti organizacija in sistemizacija agencije vedno funkcijska, izvedena po temeljnih 
procesih. 

Ker pretekla organizacija ni bila funkcijska in ne organizirana po temeljnih 

procesih, je sama po sebi tvorila problem organizacijskih silosov po področjih, 
kar je oviralo v primerih odločanja, ko je v odločitev vpletenih več področij in 

takšna organiziranost ni omogočala racionalne podpore posameznim temeljim 
procesom ter sinergij, ki bi iz tega izhajali.  

Tudi glede na ugotovitve inšpekcijskih pregledov izhajajoč iz pretekle 

organizacije, je agencija pomladi 2014 pristopila k zbiranju zunanjih ponudb, 
strokovnjakov s področja kadrovskega managementa, da bi skupaj s širšo 

delovno skupino znotraj agencije pripravili predlog nove organizacije in 
sistemizacije.  

Agencija je po zaključenem projektu, julija 2014, Svetu agencije predlagala v 

sprejem novo organizacijo in sistemizacijo, ki je procesno urejena in ki omogoča 
boljši izkoristek in izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz Sklepa o ustanovitvi.  

Svet Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije je 30.10.2014 na 41. 
izredni seji sprejel nov Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljevanju: Akt), 

usklajen z relevantno zakonodajo in s ciljem krepitve medsektorskega oz. 
medpodročnega sodelovanja, procesne usmerjenosti delovanja, zagotavljanja 

kakovosti ter krepitve internega sistema vodenja. 
 
Ključni cilji reorganizacije in predlaganih sprememb Akta so bili naslednji: 

-Povečanje učinkovitosti poslovanja agencije, 
-Odprava neskladij ter konfliktov interesov pri izvedbi nekaterih procesov ter 

na nekaterih delovnih mestih, 
-Uskladitev Akta z veljavno in zavezujočo zakonodajo, 
-Ustvariti bolj učinkovito in transparentno strukturo agencije, 

-Doseganje boljših rezultatov v smislu števila opravljenih inšpekcij ter 
nadzorov itd., 

-Povečanje tržne dejavnosti agencije, 
-Krepitev medsektorskega oz. medpodročnega sodelovanja, procesne 

usmerjenosti delovanja, internega sistema vodenja in zagotavljanja 

kakovosti. 
 

 
Matrična organizacijska shema je nastala tudi po zgledu nekaterih drugih EU 

ureditev in s poudarkom na ključnih zakonsko opredeljenih nalogah agencije. 

                                                      
1
 Opomba: v slovenski različici je napaka v prevodu (morajo - mora). 
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Skladno s predlogom nove organizacijske sheme so v Aktu na novo opredeljena 
tudi nekatera medsebojna razmerja notranjih organizacijskih enot. 

1.4 Viri za delovanje agencije  

1.4.1 Človeški viri  

 

Na dan 30.12.2014 je bilo v agenciji 49 zaposlenih, od tega 47 za nedoločen čas, 

dve osebi pa za določen čas (v.d. direktor ter letalski nadzornik III, ki ne 
izpolnjuje vseh pogojev za zasedbo delovnega mesta in ga je agencija zaradi 

nemotenega opravljanja dela zaposlila za določen čas skladno z 22. členom ZDR-
1). 

V okviru plač za leto 2014 so bili planirani stroški za 54 zaposlenih, kot dovoljuje 

Zbirni kadrovski načrt oseb javnega prava. Kljub številnim zaprosilom na 
Ministrstvo za infrastrukturo za soglasja za nadomestne in nove zaposlitve, v letu 

2014 agencija teh soglasij ni dobila. 

 

Po strukturi so na agenciji zaposlene naslednje kategorije osebja: 

Tabela 1: Zaposleni 

Kategorija Število na dan 
31.12.2014 

Letalski nadzorniki 21 

Nadzorniki 16 

Drugo osebje 12 

Nadomeščanje  - 

Skupaj 49 

 

Ob ustanovitvi agencije je bilo ugotovljeno, da je za izvajanje nalog Javne 
agencije za civilno letalstvo RS potrebno 69 zaposlitev, pri čemer je bila ena 

zaposlitev začasno prenesena na Ministrstvo za zunanje zadeve. V strategiji 
razvoja 2012-2016 je bilo planirano, da bo agencija do leta 2016 zaposlovala 49 
letalskih nadzornikov in nadzornikov. Evropska komisija je sprejela predvideno 

število zaposlitev kot zadostno, pod pogojem, da se bodo določene naloge 
certificiranja oddale tudi usposobljenim subjektom, ker število predvidenih 

zaposlitev ne zadostuje za izvajanje vseh predpisanih nalog glede na število 
zrakoplovov, letalskega osebja in obsega letalskih dejavnosti v Republiki 
Sloveniji. Od ustanovitve do danes pa je agencija dobila tudi dodatne naloge na 

podlagi novih uredb EU glede certificiranja zrakoplovov, plovnosti in okoljske 
ustreznosti2, stalne plovnosti3, letalskih operacij4, licenciranja letalskega osebja5 
                                                      
2
 Uredba Komisije (EU) št. 748/2012 z dne 3. avgusta 2012 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje 

zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje 

projektivnih in proizvodnih organizacij (UL L št. 224 z dne 21. 8. 2012, str. 1) 
3
 Uredba Komisije (ES) št. 2042/2003 z dne 20. novembra 2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih 

proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L št. 

315 z dne 28. 11. 2003, str. 1, s spremembami in dopolnitvami) 
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in pravil v zraku6, načrt izvedbe za službe zračne navigacije in funkcij omrežja. 
Agencija mora zagotoviti tudi kader za implementacijo novih predpisov EU za 

področje aerodromov, zračnih operacij z baloni, spremembe uredbe o poročanju 
o dogodkih v civilnem letalstvu, idr. ki so trenutno v postopku sprejema pri 
Komisiji. 

Od februarja do decembra 2014 je agencija na MZI poslala 11 dopisov z zahtevo po 
reševanju kadrovske problematike, med drugim tudi ministru in predsednici Vlade RS, 

na temo kadrovske problematike je bilo izvedenih več kot 10 sestankov, med drugim 
tudi z ministrom (dopisi št. 100-4/2014/4 z dne 10.4.2014, št. 100-1/2014/8 z 

dne 27.5.2014, št. 3720-1/2014/80 z dne 5.5.2014, št. 3720-1/2014/88 z dne 
28.5.2014, št. 3720-1/2014/102 z dne 18.6.2014, št. 512-5/2013/15 z dne 
24.4.2014, št. 3720-1/2014/110 z dne 7.7.2014, št. 3720-1/2014/178 z dne 

14.10.2014,3720-1/2014/185 z dne 20.10.2014, št. 3720-1/2014/2012 z dne 
10.11.2014, št. 3720-1/2014/189 z dne 23.10.2014), vendar odobritev tudi do 

konca leta 2014 ni prejela. 

1.5 Finančno  poročilo  

1.5.1 Finančno poročilo agencije za leto 2014 – po denarnem toku 

1.5.1.1Prejemki po denarnem toku 

Agencija se financira iz štirih virov in sicer: 

 iz proračuna Republike Slovenije; 

 iz pristojbin in povračila stroškov, ki jih v skladu s tarifo vplačajo nosilci 

in imetniki certifikatov in drugih listin, ki jih izdaja agencija; 

 iz povračil za izvedene certifikacijske postopke, druge izdane 

posamične pravne akte in izvedene naloge stalnega nadzora, ki jih 
agencija pogodbeno opravi za potrebe Evropske agencije za varnost v 
letalstvu ali druge pristojne letalske organe; in 

od drugih dejavnosti. 

Na podlagi Pogodbe o izvajanju financiranja programov iz sredstev proračuna RS 

in nadzoru izvajanja financiranja Javne agencije za civilno letalstvo Republike 
Slovenije, CAA mesečno črpa sredstva za izvajanje svojih nalog iz proračunske 
postavke 989810 – Javna agencija za civilno letalstvo, v okviru projekta št. 

2411-11-0004 – Upravljanje civilnega letalstva. Med letom se je z aneksom 
vrednost proračuna znižala iz 1.394.424,00 EUR na 1.281.790 EUR. 

                                                                                                                                                                      
4
 Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za 

letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 296 z dne 25. 

10. 2012, str. 1) 
5
 Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za 

letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 

št. 311 z dne 25. 11. 2011, str. 1), kot je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 290/2012 z dne 30. marca 

2012 (UL L št. 100 z dne 5. 4. 2012, str. 1)  
6
 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 923/2012 z dne 26. septembra 2012 o določitvi skupnih pravil zračnega 

prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter spremembi 

Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) 

št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 (UL L št. 281 z dne 13. 10. 2012, str. 1) 
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Predvideni prejemki Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije v letu 
2014 in realizacija za leto 2014, razdeljeni po namenu so: 

Tabela 2: Predvideni prejemki agencije v letu 2014 in realizacija za leto 2014, 

po denarnem toku 

NAMEN Plan 2014 

Prejemki v letu 

2014 

Indeks 

realizacije  

2014 

Proračun 1.394.424 € 1.203.273,17 € 0,86 

Tarife 1.380.098 € 1.796.946,74 € 1,30 

Pristojbine 700.000 € 753.943,00 € 1,08 

Lastna in druga 

dejavnost 

20.000 € 47.372,20 € 2,37 

Povračilo 

stroškov EC 

3.000 € 7.969,90 € 2,66 

Obresti 100 € 486,81 € 4,87 

Skupna vsota 3.497.622 € 3.809.991,82 € 1,09 

Agencija je v letu 2014 načrtovala skupaj 3.497.622,00 EUR prejemkov po 
denarnem toku, v letu 2014 je imela prejemkov v višini 3.809.991,82 EUR, kar 

predstavlja 1,09 indeksa realizacije glede na načrtovane prejemke.  Agencija je v 
letu 2014 iz proračuna dobila tudi 78.516,83 EUR sredstev za plačilo tarif za 
druge državne organe. Za ta znesek je višja realizacija tarif v letu 2014 in nižja 

realizacija iz proračuna RS. V letu 2014 so prejemki iz tarif višji od plana, saj je 
bil izračun narejen na vrednost točke 7, dejansko pa je bila vrednost točke 8 EUR 

v letu 2014 do decembra 2014. 

Sredstva proračuna za leto 2014 so bila zagotovljena na proračunski postavki 
9898 – Javna agencija za civilno letalstvo, v okviru projekta št. 2411-11-0004 – 
Upravljanje civilnega letalstva. 

Sredstva pristojbin na zračnih poteh, so zagotovljena v skladu s sprejeto in 
potrjeno stroškovno bazo, ki je oblikovana na podlagi 13. člena Zakona o 
zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa.  

Del prihodkov za izvajanje nalog je agencija pridobila s prihodki iz pristojbin in 

povračil stroškov, ki jih v skladu s tarifo vplačajo prosilci in imetniki certifikatov 
in drugih listin, ki jih izdaja agencija. 

1.5.1.2.Izdatki po denarnem toku 

Predvideni izdatki za delovanje Javne agencije za civilno letalstvo v letu 2014 in 
realizacija 2014 razdeljeni po namenu so: 
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Tabela 3: Predvideni izdatki agencije v letu 2014 in realizacija za leto 2014, po 

denarnem toku 

NAMEN 

Plan 2014 

Realizacija 2014 Indeks 

realizacije  

2014 

Plače 2.166.042 € 2.043.953,67 € 0,94 

Materialni stroški 1.113.580 € 849.057,51 € 0,76 

Investicije 218.000 € 145.119,84 € 0,67 

Investicije – 

presežek 2012 

170.000 €  0,00 

Skupna vsota 3.667.622 € 3.038.131,02 € 0,83 

V okviru plač so bili za leto 2014 načrtovani izdatki za 54 zaposlenih, kar je v 
skladu s kadrovskim načrtom agencije. Velik del izdatkov poslovanja agencije 
predstavljajo materialni stroški poslovanja in investicije.  

Pri realizaciji izdatkov za leto 2014 prihaja do odstopanj. Pri plačah ta razlika 
predstavlja število zaposlenih, saj je kadrovski načrt agencije 54 zaposlenih, 
povprečno število zaposlenih v letu 2014 pa je bilo 50 javnih uslužbencev. Pri 

materialnih stroških je tudi razlika, saj se agencija trudi optimizirati materialne 
stroške. V okviru materialnih stroškov so poleg splošnih stroškov poslovanja 

agencije (energija, voda, komunalne storitve, komunikacije, prevozni stroški, 
službena potovanja, stroški rednega vzdrževanja, pisarniški stroški, stroški 
čiščenja, varovanja idr.) zajeti tudi izdatki za predpisano strokovno usposabljanje 

zaposlenih in sicer za novo zaposlene in stalno strokovno usposabljanje za 
obstoječe zaposlene. Del stroškov predstavljajo tudi zunanji izvajalci, s katerimi 

ima agencija sklenjene pogodbe, in sicer predvsem za izvajanje praktičnega 
preverjanja znanja letalskega in drugega strokovnega osebja s področja letalstva 
(t.i. izpraševalci).  

Pri investicijah agencija ne more uporabiti presežka iz leta 2012, saj še ni uspela 
pridobiti soglasja Vlade RS.  

V letu 2014 je agencija za investicije porabila 145.119,84 EUR in sicer za nakup 
osebnega vozila, nakup pisarniške opreme, računalnikov, programske opreme za 

registre in izvajanje teoretičnih izpitov, nakup klimatskih naprav. 

Agencija je morala za potrebe prenove informacijske podpore procesom, 
reorganizacije, sistemizacije in vrednotenje delovnih področij, uvedbe sistemov 

vodenja CMS, in QMS, pripraviti analizo obstoječega stanja procesov s predlogi 
izboljšanj, dokumentacije procesov in s tem temelj za implementacijo 
»Management« sistema kot je zahtevano v ARO.GEN200(a). 

Za izvedbo projekta prenova poslovnih procesov je agencija pridobila, skladno z 
obstoječo prakso, dve ponudbi, pri čemer je izbrala ugodnejšega ponudnika, pri 
čemer ima izbrani ponudnik Projektna šola Gregor Hauc s.p. bogatejše reference, 

reference pa so tudi iz javne uprave.  
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Za projekt priprave IKT prenove je agencija podpisala pogodbo s podjetjem 
Rolan d.o.o., pri čemer je agencija pridobila ponudbe pri treh družbah. Kriterij 

izbora je bil reševanje približno enakih postopkov v letalski industriji in rok 
izvedbe.  

Na osnovi popisa procesov je bilo ugotovljeno, da je za delovanje sistema 

vodenja smiselna podpora sistema v digitalizirani obliki. Skladno z uveljavljeno 
prakso je agencije pridobila dve ponudbi; na osnovi prejetih ponudb je nadalje, 
po kriteriju cena, izbrali sodelovanje z NETS d.o.o.   

Kar se tiče implementacije management sistema, je agencija začela z 
aktivnostmi, sprejeta je bila nova organizacija in sistemizacija.  

V okviru materialnih stroškov so zajeti naslednji stroški: 

 Pisarniški in splošni material in storitve vsebuje stroške povezane z 
nabavo pisarniškega in splošnega materiala in storitev, čistilnega 

materiala in storitev, storitve varovanja zgradb in prostorov, časopisov, 
knjig in strokovne literature, prevajalskih storitev, oglaševalskih 

storitev, računalniških storitev, računovodskih, revizijskih in 
svetovalnih storitev, izdatkov za reprezentanco ter drugih stroškov 
materiala in storitev (tisk licenc, knjižic, …).  

 Posebni material in storitve vsebuje stroške službene obleke za 
nadzornike, stroške drobnega inventarja in zdravniške preglede 

zaposlenih. 

 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije vsebuje stroške 
elektrike, stroške ogrevanja, stroške vode in komunalnih storitev, 

stroške telefona, faksa, interneta, elektronske pošte ter poštnine in 
kurirskih storitev.  

 Prevozni stroški in storitve vsebuje stroške goriva za službena vozila, 
vzdrževanje in popravila službenih vozil, zavarovanje in registracija 
vozil in stroške nakupa vinjet. 

 Izdatki za službena potovanja vključuje stroške za dnevnice za 
službena potovanja doma in v tujini, stroške prevoza v državi, letalske 

karte,  hotelske in restavracijske storitve v tujini, stroške prevoza v 
tujini, hotelske in restavracijske storitve doma, drugi izdatki za 

službena potovanja.  

 Tekoče vzdrževanje vsebuje stroške za tekoče vzdrževanje objektov, 
programske opreme (baza za izvajanje izpitov – EASA), komunikacijske 

opreme in računalnikov ter tekoče vzdrževanje druge opreme.  

 Poslovne najemnine in zakupnine vsebuje stroške najema poslovnih 

prostorov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in druge 
najemnine. 

 Drugi operativni odhodki vsebuje stroške konferenc, seminarjev, in 

simpozijev, avtorske honorarje, plačila po podjemnih pogodbah, plačila 
za delo prek študentskega servisa, sejnine, stroške za strokovno 

izobraževanje zaposlenih, plačilo storitev organizacij pooblaščenih za 
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plačilni promet in druge operativne odhodke (stroške odvetnikov, 
notarjev, sodne stroške in druge storitve).  

 
1.5.2 Finančno poročilo agencije za leto 2014 – po nastanku poslovnega 
dogodka 

 
1.5.2.1 Prihodki v letu 2014 

 

Agencija se financira iz štirih virov in sicer: 

 iz proračuna Republike Slovenije; 

 iz pristojbin in povračila stroškov, ki jih v skladu s tarifo vplačajo nosilci 
in imetniki certifikatov in drugih listin, ki jih izdaja agencija; 

 iz povračil za izvedene certifikacijske postopke, druge izdane 
posamične pravne akte in izvedene naloge stalnega nadzora, ki jih 

agencija pogodbeno opravi za potrebe Evropske agencije za varnost v 
letalstvu ali druge pristojne letalske organe; in 

 od drugih dejavnosti. 

 

Na podlagi Pogodbe o izvajanju financiranja programov iz sredstev proračuna RS 

in nadzoru izvajanja financiranja Javne agencije za civilno letalstvo Republike 
Slovenije, CAA mesečno črpa sredstva za izvajanje svojih nalog iz proračunske 
postavke 989810 – Javna agencija za civilno letalstvo, v okviru projekta št. 

2411-11-0004 – Upravljanje civilnega letalstva. Med letom se je z aneksom 
vrednost proračuna znižala iz 1.394.424,00 EUR na 1.281.790 EUR. 

Predvideni prihodki Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije v letu 
2014 in realizacija, razdeljeni po namenu so: 

Tabela 4: Predvideni prihodki agencije v letu 2014 in realizacija, po nastanku 

poslovnega dogodka 

 

 NAMEN Plan 2014 
Prihodki v letu 

2014 
Indeks 

realizacije 

2014 

Proračun 1.400.522 € 1.207.262,05 € 0,86 

Tarife 1.398.652 € 1.655.079,49 € 1,18 

Pristojbine 725.000 € 752.482,49 € 1,04 

Lastna in druga 

dejavnost 

20.000 € 46.594,70 € 2,33 

Povračilo stroškov EC 3.000 € 7.969,90 € 2,66 

Obresti 100 € 486,81 € 4,87 

Skupna vsota 3.547.274 € 3.669.875,44 € 1,03 

 

Agencija je v letu 2014 načrtovala skupaj 3.547.274,00 EUR prihodkov po 
nastanku poslovnega dogodka, v letu 2014 je imela prihodkov v višini 
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3.669.875,44 EUR, kar predstavlja 1,03 indeksa realizacije glede na načrtovane 
prihodke. Agencija je v letu 2014 iz proračuna imela tudi za 91.250,46 EUR 

prihodkov za plačilo tarif za druge državne organe. Za ta znesek je višja 
realizacija tarif v letu 2014 in nižja realizacija iz proračuna RS. V letu 2014 so 
prihodki iz tarif višji od plana, saj je bil izračun narejen na vrednost točke 7, 

dejansko pa je bila vrednost točke 8 EUR v letu 2014 do decembra 2014. 

Sredstva proračuna za leto 2014 so bila zagotovljena na proračunski postavki 
989810 – Javna agencija za civilno letalstvo, v okviru projekta št. 2411-11-0004 

– Upravljanje civilnega letalstva. 

Sredstva pristojbin na zračnih poteh, so zagotovljena v skladu s sprejeto in 
potrjeno stroškovno bazo, ki je oblikovana na podlagi 13. člena Zakona o 

zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa.  

Del prihodkov za izvajanje nalog je agencija pridobila s prihodki iz pristojbin in 
povračil stroškov, ki jih v skladu s tarifo vplačajo prosilci in imetniki certifikatov 

in drugih listin, ki jih izdaja agencija. 

Agencija je v letu 2014 ustvarila presežek prihodkov nad odhodki in sicer iz 
naslova tarif in pristojbin. Presežka iz naslova proračuna RS v letu 2014 ni bilo. 

1.5.2.2 Odhodki v letu 2014 

Predvideni odhodki za delovanje Javne agencije za civilno letalstvo v letu 2014 in 

realizacija, razdeljeni po namenu so: 

Tabela 5: Predvideni odhodki agencije v letu 2014 in realizacija, po nastanku 

poslovnega dogodka 

NAMEN 

Plan 2014 

Realizacija 

2014 

Indeks 

realizacije 
2014 

Plače 2.224.261 € 1.991.619,88 € 0,90 

Materialni stroški 

in drugi odhodki 

1.136.389 € 863.758,15 € 0,76 

Amortizacija 135.021 € 104.693,15 € 0,78 

Skupna vsota 3.495.671 € 2.960.071,18 € 0,85 

 

V okviru plač so bili za leto 2014 načrtovani odhodki za 54 zaposlenih, kar je v 
skladu s kadrovskim načrtom agencije, dejansko pa je bilo v letu 2014 v 

povprečju na agenciji zaposlenih 50 javnih uslužbencev. 

V okviru materialnih stroškov so zajeti naslednji stroški:  

 Stroški materiala: vsebuje stroške pisarniškega in splošnega 
materiala, čistilnega materiala,  časopisov, knjig in strokovne literature, 

stroške službene obleke, stroške elektrike, stroške goriva, stroške 
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nadomestnih delov za avtomobile, drobni inventar, ter drugih stroškov 
materiala (tisk licenc, knjižic, …).  

 Stroški storitev: vsebuje stroške čiščenja, varovanja, prevajalskih 
storitev, oglaševalskih storitev, računalniških storitev, računovodskih, 
revizijskih in svetovalnih storitev, izdatkov za reprezentanco, 

zdravniške preglede zaposlenih, stroške ogrevanja, stroške vode in 
komunalnih storitev, stroške telefona, faksa, interneta, el. pošte ter 

poštnine in kurirskih storitev, vzdrževanje službenih vozil, zavarovanje 
in registracija vozil, stroške nakupa vinjet, stroške za dnevnice za 

službena potovanja doma in v tujini, stroške prevoza v državi, letalske 
karte,  hotelske in restavracijske storitve v tujini, stroške prevoza v 
tujini, hotelske in restavracijske storitve doma, drugi izdatki za 

službena potovanja, stroške za tekoče vzdrževanje objektov, 
programske opreme (baza za izvajanje izpitov – EASA), komunikacijske 

opreme in računalnikov ter tekoče vzdrževanje druge opreme, stroške 
konferenc, seminarjev, in simpozijev, avtorske honorarje, plačila po 
podjemnih pogodbah, plačila za delo prek študentskega servisa, 

sejnine, stroške za strokovno izobraževanje zaposlenih, stroške 
odvetnikov, notarjev, sodne stroške, plačilo storitev organizacij 

pooblaščenih za plačilni promet in druge operativne odhodke. 

Amortizacija se je obračunala po naslednjih stopnjah: 

 Avtomobili – 12,5 % 

 Računalniki – 50 % 

 Druga računalniška oprema – 25 % 

 Programska oprema – 20 % 

 Pisarniško pohištvo – 12 % 

 Druga oprema – 20 % 

1.6 Področja dela ter porazdelitev časovnih in finančnih 

virov  

1.6.1 Porazdelitev časovnih (število razpoložljivih dni) in finančnih 
virov agencije (plače, materialni stroški, investicije) 

V letu 2014 je bilo razpoložljivih 252 delovnih dni, kar je razvidno iz spodnje 
tabele. V tem letu je imela agencija povprečno zaposlenih 50,49 ljudi, ki so 
opravili skupno 9.931 efektivnih delovnih dni. 
 

Število delovnih dni v letu 2014 

 Število vseh delovnih dni  261 

Prazniki 9 

Število delovnih dni brez praznikov 252 

 

Povprečno število zaposlenih v letu 2014 50,49 
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Kategorija v dnevih v % 

Delovni dnevi brez praznikov 12.724 100 

Dopusti 1.541 12,1 

Bolniške odsotnosti 361 2,8 

Izobraževanja, usposabljanja 491 3,9 

Nepredvidene aktivnosti 400 3,1 

Efektivni delovni dnevi  9.931 78,1 

 

 
Viri ter stroški splošnih organizacijskih delov in nalog agencije (direktor in Sektor 
za nadzorstvene, prekrškovne in druge skupne zadeve) se porazdelijo na druge 

sektorje agencije in naloge v skladu s sodili, ki sledijo številu zaposlenih v teh 
sektorjih.  

 

Tabela 6: Porazdelitev časovnih (število razpoložljivih dni) virov agencije  

Področje Financiranje Načrtovano 

št. dni 

Dejansko 

opravljeno št. 

dni 

Plovnost Proračun 1.355 936 

Tarife 1.202 1.245 

Plovnost skupaj 2.557 2.180 

Operacije/Licenciranje Proračun 1.935 1.765 

Tarife 2.308 2.042 

Operacije/Licenciranje Skupaj 4.243 3.887 

Letališča/Varovanje Proračun 1.133 1.059 

Tarife 1.140 879 

Letališča/Varovanje Skupaj 2.273 1.939 

Navigacijske službe 

zračnega prometa 
Proračun 207 257 

Pristojbine 2.084 1.670 

Navigacijske službe zračnega prometa - Skupaj 2.291 1.928 

Lastna in druga dejavnost 75 80 

Proračun 4.630 4.018 

Tarife  4.650 4.165 

Pristojbine 2.084 1.670 

Lastna dejavnost 75 80 

Skupaj 11.439 9.933 

Opomba: Skupni stroški (splošni del agencije in splošni stroški agencije) so porazdeljeni 

sorazmerno številu zaposlenih v strokovnih sektorjih in obsegu njihove dejavnosti.  

 

 

2. Naloge v zvezi z nadzorom in upravljanjem 

varnosti 

Naloge v zvezi z nadzorom in upravljanjem varnosti se opravljajo v okviru: 

 strokovnih nalog,  

 nalog odločanja v upravnih zadevah, 
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 regulativnih nalog ter  

 nadzornih in prekrškovnih nalog. 

Letalska specifika je, da se naloge odločanja v upravnih zadevah izvajajo kot 
certifikacijski postopki in druge upravne zadeve. Stalni nadzor in varnostni 
nadzor se izvaja kot samostojna naloga nadzora varnosti, nadzora nad 

izvajanjem letalskih predpisov in prekrškovna naloga pa se izvaja kot samostojna 
naloga ali kot del nalog stalnega nadzora in nadzora varnosti, če nadzorovani 
subjekti ne izpolnjuje predpisanih zahtev. 

Načeloma se naloge certificiranja in druge upravne zadeve, stalni nadzor in 

varnostni nadzor, nadzor nad izvajanjem predpisov in prekrškovni postopki 
izvajajo na naslednji način:  

Tabela 7: Pregled nalog 

Naloge Način izvajanja 

(postopki/procesi) 

Opombe 

Certificiranje7 in 

druge upravne 

zadeve8 

Postopki po Zakonu o splošnem 

upravnem postopku (ZUP), če s 

posameznimi materialnimi predpisi 

ni določeno drugače. Za izvajanje 

predpisov EU so bistveni tudi 

nadzorniški priročniki, ki pa ne 

morejo urejati postopkovnih pravil. 

Praviloma so v materialnih 

predpisih določene izjeme 

glede rokov. 

Stalni nadzor9 in 

varnostni 

nadzor10 

Imetnika licence oz. dovoljenja se 

preverja, če pri izvajanju privilegijev 

iz licence ali dovoljenja stalno 

izpolnjuje pogoje pod katerimi mu je 

bilo dovoljenje oz. licenca izdano. 

Zahteve za izvajanje stalnega 

nadzora predpisujejo EU predpisi. 

Vsako področje ima svoj 

cikel, vsebine se opredelijo 

v nadzorniških priročnikih. 

 

Posebnosti so določene v 

materialnih predpisih. 

Nadzor nad 

izvajanjem  

predpisov 

Ni jasne ločnice med stalnim 

nadzorom in inšpekcijskim nadzorom 

oz. nadzorom nad izvajanjem 

predpisov. 

V okviru inšpekcijskega nadzora, 

kakor tudi v okviru stalnega se 

izvaja nadzor nad spoštovanje 

zakonodaje (lahko EU ali 

nacionalne). 

Izvaja se v skladu z 

Zakonom o letalstvu, 

Zakonom o inšpekcijskem 

nadzoru in Uredbo o 

izvajanju nadzora varnosti 

zrakoplovov iz tretjih 

držav, ki pristajajo na 

letališčih v Republiki 

Sloveniji (t.i. SAFA) 

                                                      
7
 "Certifikacija" pomeni vse oblike priznavanja skladnosti proizvoda, dela ali naprave, organizacije ali osebe z 

veljavnimi zahtevami, vključno z določbami te uredbe in njenimi izvedbenimi predpisi, pa tudi izdajo ustreznih 

certifikatov, ki potrjujejo takšno skladnost (Uredba (ES) št. 216/2008)."Stalni nadzor" pomeni naloge, ki se jih 

opravlja zaradi preverjanja, ali se izpolnjujejo pogoji, pod katerimi je bil certifikat izdan, kadar koli v obdobju 

veljavnosti certifikata, ter prav tako sprejetje zaščitnih ukrepov (Uredba (ES) št. 216/2008). 
8
 Upravna zadeva je odločanje o pravici, obveznosti ali pravni koristi fizične ali pravne osebe oziroma druge 

stranke na področju upravnega prava (ZUP), ki ni opredeljena kot certifikacija. 
9
 "Stalni nadzor" pomeni naloge, ki se jih opravlja zaradi preverjanja, ali se izpolnjujejo pogoji, pod katerimi je 

bil certifikat izdan, kadar koli v obdobju veljavnosti certifikata, ter prav tako sprejetje zaščitnih ukrepov (Uredba 

(ES) št. 216/2008). 
10

 Pristojni organi izvajajo varnostni nadzor kot del njihovega splošnega nadzora zahtev, ki veljajo za ATFM in 

ASM ter druge funkcije omrežja, da se spremlja varno izvajanje teh dejavnosti in preverja, ali so izpolnjeni 

veljavni varnostni predpisi in ureditve za njihovo izvajanje (Uredba (EU) št. 1035/2011). 
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Naloge Način izvajanja 

(postopki/procesi) 

Opombe 

Mehanizem inšpekcijskega nadzora 

se uporablja tudi v primeru prijave 

ali drugih pokazateljev, ki kažejo na 

sum o nepravilnostih. 

Prekrškovni 

postopki 

Praviloma se sankcionirajo 

nepravilnosti, ki se ugotovijo v 

okviru: 

-nadzora nad izvajanjem predpisov,   

-stalnega ali varnostnega nadzora,  

-prijave 

-policijskega zapisnika 

Idr. 

 

… In katere so opredeljene kot 

prekršek (in je za njih predpisana 

sankcija)  

-Izvajajo se v skladu z 

Zakonom o letalstvu, 

Zakonom o inšpekcijskem 

nadzoru in  

-Zakonom o prekrških. 

Agencija pri izvajanju teh nalog sodeluje tudi z drugimi nadzornimi organi in 
Evropsko komisijo.  

 

2.1 Certifikacijski postopki in druge upravne zadeve ter 

stalni nadzor in nadzor varnosti  

2.1.1 Področje plovnosti  

Področje plovnosti zajema:   

začetno in stalno plovnost, ki vključuje tako organizacije za vzdrževanje, 
organizacije za vodenje stalne plovnosti, organizacije za projektiranje in 

organizacije za proizvodnjo ter potrjevano osebje z namenom 
zagotavljanja, da zrakoplov  kadar koli med svojo obratovalno življenjsko 
dobo izpolnjuje  veljavne zahteve plovnosti in je v stanju za varno 

obratovanje 
vzdrževanje zrakoplovov, ki zajema obnovo, popravilo,   pregled, 

nadomestitev, modifikacijo ali odpravo okvare zrakoplova  ali komponente, 
ali njihove kombinacije 

okoljevarstvene zahteve  

licence oz dovoljenja za delo  letalsko tehničnega osebja  za vzdrževanje 
zrakoplovov  in morebitne tehnične omejitve v zvezi s tem  ter izvajanje 

izpitov 
organizacije za usposabljanje    
določanje ukrepov, ki jih je treba uporabiti za zagotovitev ohranjanja 

plovnosti, vključno z vzdrževanjem in opredeljevanjem  pogojev, ki jih 
morajo izpolnjevati osebe ali organizacije, ki se ukvarjajo z vodenjem 

stalne plovnosti 
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izvajanje programa ACAM  
izdajanje ELT kod in kod načina S 

izdajanje certihikatov o hrupu 
izdajanje dovoljenj za letenje s pogoji letenja  
izdajanje dovoljenj za tehnične in poskusne lete s določitvijo pogojev 

izdajanje pogojev za naprave in komponente s pretečenimi resursi 
aktivnosti v zvezi z amatersko gradnjo zrakoplovov 

aktivnosti v zvezi z zrakoplovi, ki nimajo EASA tipskega certifikata 
izdajanje mnenj v zvezi z zgoraj navedenimi  področji  

vse z namenom izpolnjevanja zahtev  iz evropske zakonodaje, ICAO dodatkov, 

kakor tudi  nacionalne zakonodaje. 

Z namenom prispevanja k  izboljšanju letalske varnosti, je ključna  medsebojna 
izmenjava  vseh potrebnih informacij v skladu z veljavno  zakonodajo in v 
primeru potencialne ogroženosti varnosti, ki vključuje več držav članic, pomoč 

drug drugemu pri opravljanju potrebnega ukrepanja za pregled nad delovanjem 
področja plovnosti. Ta del zajema tudi zahteve mednarodnih pogodb (npr. 

sporazum v zvezi z ICAO 83 bis člena)  in evropskih zahtev v zvezi s zrakoplovi, 
ki niso registrirani v Republiki Sloveniji. 

Evropski predpisi na področju civilnega letalstva so urejeni s t.i. osnovno uredbo, 

UREDBA (ES) št. 216/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, z dne 20. 
februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi 
Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 

91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES in področje 
začetne in stalne plovnosti je urejeno z izvedbenima predpisoma: 

 UREDBO KOMISIJE (EU) št. 748/2012 z dne 3. avgusta 2012 o določitvi 

izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, 
delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje 
projektivnih in proizvodnih organizacij; 

 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2042/2003 z dne 20. novembra 2003 o 
stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter 

o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami: 

o Priloga I: Del-M; 

o Priloga II: Del 145; 

o Priloga II: Del 66; 

o Priloga II: Del 147. 

Skladno z zahtevami, citiranimi evropskimi uredbami in nacionalno zakonodajo, 
so na področju plovnosti izdani certifikati organizacijam in licence letalsko 
tehničnemu osebju, ki so predstavljeni v spodnji tabeli. 

Tabela 8: Pregled izdanih potrdil in licenc 

ORGANIZACIJE IN LICENCE 
Število 

[31.12.2013] 

Število 

[31.12.2014] 

Vzdrževalne organizacije 
Uredba št. 2042/2003 - 

Del 145 
17 18 
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Uredba št. 2042/2003 - 

Del M-F 
2 2 

Organizacije za vodenje 

stalne plovnosti  

Uredba št. 2042/2003 - 

Del M-G 
20 23 

Organizacije za 

usposabljanje 

tehničnega osebja  

Uredba št. 2042/2003 - 

Del 147 
4 3 

Proizvodne organizacije 

ZLet 1 1 

Uredba (ES) št. 

748/2012 
2 3 

Organizacije za 

projektiranje 
ZLet 2 2 

Licence tehničnega 

osebja 

Uredba št. 2042/2003 - 

Del 66 
377 399 

Izdane na podlagi 

nacionalnih predpisov 
39 42 

SKUPAJ  465 493 

Izvedbene naloge področja plovnosti, ki so opredeljene v prej navedenih uredbah 
oziroma ICAO dokumentih in kasneje niso vključene v ostalih tabelah, so 

predstavljene v spodnji tabeli: 

Tabela 9: Pregled načrtovanih zadev po uredbah in nacionalni zakonodaji 

Uredba Zahteva 
Število zadev 

[plan 2014] 

Realizacija 

na dan 

31.12.2014 

216/2008 14. člen 2 1 

748/2012 

Poddel G - sprememba 2 0 

Poddel I – izdaja 10 2 

Poddel P - izdaja 10 9 

Poddel H - izdaja 5 7 

2042/2003 – 

Del M 

Poddel C – sprememba 75 58 

Poddel F – sprememba 1 2 

Poddel G- sprememba 70 19 

Poddel G- potrditev pogodb o 

vzdr. 
20 

1 

Poddel I – izdaja ARC 170 169 

Poddel I – izdaja ARC na 

priporočilo 
25 

12 

2042/2003 – 

Del 145 

145.B.20 3 1 

145.B.35 25 11 

2042/2003  – 

Del 66 (B) 

Poddel B - izdaja 14 22 

Poddel B - sprememba 62 57 

Poddel B - obnova 74 19 

Poddel C - preverjanja 3 0 

Poddel E - priznavanje 4 0 

Dodatek III - TNA 30 4 

2042/2003 – 

Del 147 
147.B.120 3 

0 

ZLet 

Izdaja AD 1 0 

Objava EASA EAD 20 15 

Nacionalna proiz. - sprememba  1 1 

Mnenje – začetna/stalna 100 41 
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Uredba Zahteva 
Število zadev 

[plan 2014] 

Realizacija 

na dan 

31.12.2014 

plovnost OPS 

Izdaja ARC11 180 137 

ICAO 
Izdaja ATC kode 19 20 

Izdaja ELT kode 15 19 

ZLet - 

REGISTER 

Dodelitev reg.oznake 25 15 

Vpis v bremenski list 45 10 

Sprememba 

lastnika/uporabnika 
45 

41 

Potrdilo o izpisu 66 43 

Izpis iz registra 36 21 

Vpis v register 29 20 

Poizvedba 362 824 

Izpisek iz 

lastninskega/bremenskega lista 
81 

12 

Sprememba podatkov 

lastnika/uporabnika 
7 

5 

 Potrditev najemne pogodbe - 2 

SKUPAJ 1640 1619 

 
Zaposleni  sektorja za plovnost izvajajo tudi dela kot so: 

 Drugi postopki kot na primer izdajanje izjav o plovnosti za izvoz ULN 

zrakoplovov, izdajanje dovoljenj za amatersko izdelavo letal ter 
dovoljenj za poskusno letenje po končani amaterski izdelavi letala; 

 Priprava letnih tarif; 

 Priprava odprave neskladij ugotovljenih s strani EASA; 

 Priprava mnenj LZS, MNZ, MZI in drugim; 

 Aktivno sodelovanje v delovnih skupinah ipd.. 

V Register zrakoplovov je vpisano naslednje število zrakoplovov in letalnih 
naprav; ki so zabeležene v spodnji tabeli: 

 

Tabela 10: Pregled zrakoplovov in letalnih naprav 

Vrsta 
Število vpisanih 

[31.12.2013] 

Število vpisanih 

[31.12.2014] 

Letalo 223 218 

Helikopter 23 22 

Jadralno letalo 171 174 

ULN 108 115 

Žiroplan 3 4 

Balon 61 61 

Motorni zmaj 72 71 

Skupaj 661 665 

 

                                                      
11 ZLet – ARC: podaljšanje nacionalnega spričevala o plovnosti in podaljšanje 

nacionalnega dovoljenja za letenje 



 

23 

 

 
Poleg samega vpisa ali izpisa zrakoplova v/iz registra zrakoplovov Republike 

Slovenije se v tem segmentu izvajajo tudi dodelitve registrskih oznak, poizvedbe, 
vpisi v bremenski list, vpisi sprememb lastnikov/uporabnikov in podobno. 

Glede stalnega nadzora in nadzora nad izvajanjem letalskih predpisov na tem 

področju dela agencije, je bilo v letu 2014 predvideno naslednje število 
prikazanih in realiziranih nadzorov: 

Tabela 11: Pregled stalnih nadzorov in nadzorov nad izvajanjem predpisov 
 

Predmet 
nadzora 

  JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC Ʃ 
% 

real. 

Organizacije 
za 
vzdrževanje 

PLAN 
1 2 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 14   

0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 5   

REAL. 
1 2 0 0 0 1 2 0 5 2 2 0 15 107% 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20% 

Organizacije 
za stalno 
plovnost 

PLAN 
1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 14   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12   

REAL. 
3 2 1 4 0 2 1 2 1 1 1 1 19 136% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 25% 

Proizvodne in 
projektivne 
organizacije 

PLAN 
1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3   

0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3   

REAL. 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 100% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Org. za 
usposabljanja 
osebja za 
plovnost 

PLAN 
0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4   

0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4   

REAL. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25% 

ACAM 
PLAN 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 10   

REAL. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20% 

SAFA 
PLAN 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 15   

REAL. 1 1 0 2 1 1 1 1 1 2 1 1 13 87% 

83 bis 
PLAN 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 1 0 11   

REAL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Plovnost 
zrakoplovov 

PLAN 2 0 0 20 34 10 20 5 5 0 2 2 100   

REAL. 10 9 20 28 40 14 22 7 3 7 4 1 165 165% 

SKUPAJ  

PLAN 8 6 13 28 45 19 24 10 12 12 11 7 195   

REAL. 16 14 21 34 41 17 24 10 5 11 9 4 206 106% 

% 

real. 200% 233% 162% 121% 91% 89% 100% 100% 42% 92% 82% 57% 106%   

STALNI NADZOR 

INŠPEKCIJSKI NADZOR 

*indeks realizacije glede na plan 
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Realizacija nadzorov je neposredno odvisna od števila vlog upravnih postopkov v 

katere spadajo tudi podaljševanje plovnosti, katere izvaja agencija tudi za 
ultralahke letalne naprave. Poleg tega je potrebno poudariti, da je precej 
človeških virov zahtevala EASA standardizacijska inšpekcijska skupina 

(AIR.SI.02.2014), kar je tudi vplivalo na samo realizacijo nadzorov. Glede na 
ugotovljena neskladja s strani EASA standardizacijske inšpekcijske skupine je 

agencija analizirala vzroke in ugotovila (pismo EASA-i 05.05.2014): 
Nezadosten nadzor je posledica pomanjkanja človeških virov, 

agencija še nima implementiranega management sistema in sistema kakovosti 
in 

Tehnična knjižnica še ni implementirana. 

 
V zvezi z izvajanjem EU Uredb in posredno nadzorom le teh, EASA v skladu z EU 

Uredbo 628/2013, izvaja redni nadzor tega področja, kjer se že vrsto let 
ugotavlja pomanjkanje strokovnjakov, kar se kaže predvsem pri nezadostnem 
izvajanju stalnega in inšpekcijskega nadzora. Tako ima agencija za področje 

plovnosti že vrsto let odprta neskladja zaradi nezadostnega števila razpoložljivih 
človeških virov na področju vzdrževalnih organizacij, dela M, organizacij za 

spremljanje stalne plovnosti CAMO, dela 66, kakor tudi proizvodnih organizacij in 
organizacij za usposabljanje.  To je bilo ponovno ugotovljeno na EASA 
Standardizacijski inšpekciji, ki je bila v februarju 2014 (AIR.SI.02.2014). 

 
Glede na neizvajanje določil zgoraj navedenih EU Uredb je v oktobru 2014 

Evropska Komisija pričela s t.i. EU PILOTOM (EU PILOT 6990/14/MOVE) za 
področje plovnosti, ki pomeni predhodni postopek pred začetkom postopka na 
Evropskem sodišču. 

 
V zvezi  s opisanim stanjem in problematiko, predvsem na kadrovskem področju 

plovnosti je bilo na resorno ministrstvo v letu 2014, kakor tudi v preteklih letih 
napisano precej urgenc in zahtev po dodatnih kadrovskih okrepitvah, predvsem s 
področja letalske stroke. 

 

2.1.2 Področje letalskih operacij in licenciranja osebja 

Na tem področju se opravljajo naloge v zvezi z letalskim osebjem in drugim 
strokovnim osebjem, letalskimi šolami, teoretičnimi in praktičnimi izpiti 
letalskega in drugega strokovnega osebja, letalskimi operacijami in opravljanjem 

dejavnosti letalskega prevoza ter varnostjo zrakoplovov iz tretjih držav, ki 
pristajajo na letališčih v Republiki Sloveniji. 

Tabela 12: Licence, dovoljenja in spričevala 

 
Stanje 

(31.12.2013) 

Stanje 

(31.12.2014) 

Licenca prometnega pilota letala (FCL) 238 276 

Licenca poklicnega pilota letala (FCL) 254 472 

Licenca poklicnega pilota letala (Nac.) 4 1 

Licenca športnega pilota letala (FCL) 626 619 

Licenca športnega pilota letala (Nac.) 16 / 
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Stanje 

(31.12.2013) 

Stanje 

(31.12.2014) 

Licenca prometnega pilota helikopterja 

(FCL) 

40 45 

Licenca poklicnega pilota helikopterja 

(FCL) 

50 60 

Licenca poklicnega pilota helikopterja 

(Nac.) 

12 / 

Licenca športnega pilota helikopterja 

(FCL) 

38 35 

Licenca športnega pilota helikopterja 

(Nac.) 

10 / 

Licenca pilota jadralnega letala 408 492 

Dovoljenje pilota ultralahke letalne 

naprave 

557 578 

Dovoljenje padalca 546 577 

Dovoljenje pilota jadralnega padala 1390 1447 

Dovoljenje pilota jadralnega zmaja 157 158 

Licenca pilota balona 50 52 

Dovoljenje člana kabinskega osebja 165  

Zdravniško spričevalo, I (EASA) 696 727 

Zdravniško spričevalo, II (EASA) 954 1073 

Zdravniško spričevalo, III (EASA) 97 103 

Zdravniško spričevalo, LAPL (EASA) 7 6 

Zdravniško spričevalo, kabinsko osebje 

(EASA) 

76 41 

Zdravniško spričevalo, drugo osebje 

(NAC) 

124 244 

Pooblastilo medicinskega izpraševalca, 

AME (EASA) 

27 23 

Potrdilo člana kabinskega osebja (EASA) 165 176 

SKUPAJ 6707 7205 

 

V zvezi z letalskim osebjem se izvajajo tudi naloge glede organizacij za 
usposabljanje in medicinskih centrov: 

Tabela 13: Spričevala in dovoljenja organizacij in centrov 

 
Število 

(31.12.2013) 

Število 

(31.12.2014) 

ATO 8 29 

FTO 8 / 

TRTO 1 / 

RF 18 / 

TC (strokovno osebje) 3 3 

TC (letalsko osebje) 19 19 

Letalski medicinski center 1 1 

SKUPAJ 58 52 

Klasifikacija organizacij za usposabljanje kot so navedene zgoraj se je tekom leta 
skladno z novo uredbo št. 1178/2011 spremenila, saj se organizacije za 
usposabljanje po novi klasifikaciji certificirajo kot ATO (approved training 
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organisation). Glede na vrsto usposabljanja smo podatek o številu obstoječih 
organizacij prilagodili seznamu, ki je bil pripravljen v letnem načrtu. 

Na področju letalskih operacij in operativnih licenc glede na stanje prejetih vlog 

je predviden plan zadev v letu 2014 in letna realizacija 2014 sledeča: 

Tabela 14: Certificiranje in stalni nadzor ter druge upravne zadeve 

 

Predvideno  

Število 

2014 

Realizacija 

31.12.2014 

Splošne zadeve na področju letalskih operacij 20 9 

Spričevala letalskih prevoznikov 70 84 

Ostala dovoljenja za opravljanje letalskih 

dejavnosti 
55 

51 

Operativne licence 10 11 

Dovoljenja za posamezne letalske dogodke  

in aktivnosti 
60 50 

Dovoljenja za operacije v pogojih zmanjšane 

vidljivosti  

in druga pooblastila 

5 0 

Dovoljenja tujim letalskim operatorjem za letenje 

v Sloveniji (t.i. avtorizacije postopkov) 
5 13 

Potrjevanje operativnih priročnikov  

in priročnikov zagotavljanja kakovosti 
55 31 

Dovoljenja za uporabo simulatorjev letenja 10 4 

Najem letal s posadko 4 11 

Reševanje prijav, prekrškovne zadeve 130 73 

Skupaj 424 337 

V skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta 216/2008 z dne 20. februarja 
2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske 

agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, 
Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES, kot je bila zadnjič 

spremenjena z Uredba (ES) št. 1108/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 21. oktobra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008 v zvezi z 
aerodromi, upravljanjem zračnega prometa in navigacijskimi službami zračnega 

prometa ter o razveljavitvi Direktive 2006/23/ES, je agencija v letu 2014 
uspešno implementirala: 

 Uredbo Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih 

zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo 
(ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta in aplikativne dele 
Uredbe Komisije (EU) št. 800/2013 z dne 14. avgusta 2013 o 

spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih 
postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 

Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Komisije (EU) št. 379/2014 
z dne 7. aprila 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 o 
tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu 

z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta. 
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Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah 
in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 

Evropskega parlamenta in Sveta, ki je bila nazadnje spremenjena z Uredbo 
Komisije (EU) št. 379/2014 z dne 7. aprila 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 
965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v 

skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, se nanaša 
na zračne operacije z letali, helikopterji, baloni in jadralnimi letali, vključno s 

preverjanji na ploščadi (RAMP),  nadalje določa pravila za pogoje in postopke v 
zvezi z izjavo operatorjev in nadzorom nad operatorji, ki se ukvarjajo s 

komercialnimi specializiranimi operacijami in nekomercialnimi operacijami s 
kompleksnimi zrakoplovi na motorni pogon, vključno z nekomercialnimi 
specializiranimi dejavnostmi s kompleksnimi zrakoplovi na motorni pogon. 

Uredba je med drugimi zahtevala tudi vzpostavitev sistemov upravljanja varnosti 
tako pri operatorjih kot pri nadzornem organu. Agencija je na področju letalskih 

operacij in licenciranja osebja implementirala zahtevani sistem upravljanja 
(Management System), vzporedno z implementacijo navedene uredbe 
vzpostavlja sistem upravljanja Spremembe Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012, 

in sicer Uredba Komisije (EU) št. 800/2013 in Uredba Komisije (EU) št. 379/2014 
je potrebno implementirati v letu 2016 oziroma v letu 2017. Agencija je pričela z 

nekaterimi postopki za implementacijo teh uredb že v letu 2014 in sicer je 
omogočila imetnikom Dovoljenj za izvajanje letalske dejavnosti prevoza potnikov 
opravljanje dejavnosti tudi naprej na način, kot ga predvidevata Uredba Komisije 

(EU) št. 379/2014 in 800/2013. V ta namen je agencija izdala operativno 
tehnično zahtevo za izvajanje uvodnih letov (Uradni list RS, št. 79/14). 

Implementacija Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012 je prinesla poleg sistema 
upravljanja tudi dolžnost izvajanja nadzorov na letališki ploščadi (RAMP) in 
izvedbo certifikacijskega postopka za vse operatorje, ki se ukvarjajo s 
komercialnimi helikopterskimi prevozi. 

Glavne naloge na področju letalskih operacij obsegajo certifikacijo, stalni nadzor 
in nadzor nad izvajanjem predpisov ter pripravo strokovnih gradiv in postopkov 
za komercialne in nekomercialne operacije s kompleksnimi zrakoplovi, tehnične 

zahteve za komercialni zračni prevoz z letali in helikopterji ter zahteve za 
operacije, ki zahtevajo posebno dovoljenje.  

Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) je opravila nadzor  na področju 

letalskih operacij. Pri tem ni zabeležila drugih neskladij z zahtevami razen pri 
izpolnjevanju zahtev stalnega nadzora imetnikov Spričevala letalskega 
prevoznika za komercialni prevoz. Neskladje je posledica premajhnega števila 

ustrzno usposobljenega kadra predvsem letalskih nadzornikov.  Uredba Komisije 
(ES) št. 1178/2011, ki se nanaša na licenciranje osebja, je bila v letu 2014 

popolnoma  implementirana.EASA bo na področju  licenciranja letalskega osebja 
in letalskih šol standardizacijski nadzor opravila v letu 2015. 

Prioritetna naloga na področju licenciranja letalskega osebja v letu 2014 je bila 

tudi celovita in sistemska prenova sistema za opravljanje teoretičnih izpitov. 
Uredba 1178/2011 namreč določa, da se teoretični izpiti za pridobitev licenc ATPL 
(A,H), CPL (A,H),  IR(A,H) in ATPL/IR (H) izvajajo ob uporabi baze vprašanj, ki je 

zajeta v European Central Question Bank (ECQB). Teoretični izpiti  opravljanja s 
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pomočjo računalniškega programa, je vseboval staro bazo Central Question Bank 
(CQB), zato je bila nadgradnja in prilagoditev opravljanja teoretičnih izpitov 

novim zahtevam nujna. Prav tako je bila ažurirana baza vprašanj za teoretične 
izpite za PPL (A,H), za pilote balonov in jadralnih letal, ki so po novem prav tako 
zajeti v Uredbi 1178/2011 ter za pilote jadralnih padal, ultralahkih letalnih 

naprav in padalcev. 

Agencija je izdala Navodilo o izvajanju Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 o 
tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v 

skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (Uradni list 
RS, št. 9/2014), ki agenciji določa smernice za izvajanje omenjene uredbe.  

Dejstvo je, da je bila certifikacija letalskega osebja po novi uredbi v letu 2013 
uspešno izvedena, v letu 2014 pa je sledil intenzivni nadzor. Hkrati je bila izdana 
tudi Uredba o izvajanju Uredbe Evropske komisije (EU) o tehničnih zahtevah in 

upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu (Uradni list RS, št. 
41/2014), ki določa prekrške za kršitve Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011. 

Glede na to, da so bile v letu 2014 izvedene bistvene novosti predvsem na 
področju certificiranja pilotov balonov, jadralnih letal in kabinskega osebja, je 
nadzor osredotočen na te tri kategorije. Novosti so bile pri teh treh kategorijah 

bistvene, saj so bile te kategorije prej urejene s slovensko nacionalno 
zakonodajo, medtem ko jih sedaj ureja Uredba 1178/2011. 

V letu 2014 se je nadaljevalo delo v zvezi s certifikacijo letalskih šol, ki je bila 

začeta že v letu 2013.  

Stalni nadzor in nadzor nad izvajanjem predpisov na področju tehničnih zahtev in 
upravnih postopkov za letalsko osebje v civilnem letalstvu (licenciranja osebja in 

organizacij) potekata po naslednjem časovnem okviru, kot je to prikazano v 
spodnji tabeli in realizacija leta 2014: 

Tabela 15: Nadzori na področju FCL 
 

Predmet nadzora JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC Ʃ 
% 

real. 

Letalske 
šole 

PLAN 
4 4 4 4 3 5 4 4 7 5 4 4 52   

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24   

REAL. 
5 5 7 3 5 3 2 3 4 2 5 8 52 100% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4% 

Izpraševalci 
PLAN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24   

REAL. 0 1 2 1 0 1 0 1 3 1 4 0 14 58% 

Zdravniki 

PLAN 
1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 14   

1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 17   

REAL. 
0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 3 0 9 64% 

0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 18% 

Učitelji 
(jad. pad.) 

PLAN 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 22   

REAL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 18% 

SAFA PLAN 5 7 7 6 4 6 4 6 6 4 3 2 60   
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REAL. 6 3 5 6 7 6 9 10 4 4 4 4 68 113% 

Pravice 
potnikov 

PLAN 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 6   

REAL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Piloti, 
padalci in  
kabinsko 
osebje 

PLAN 3 3 6 7 8 8 8 7 8 4 3 3 68   

REAL. 0 0 8 14 2 4 5 7 5 1 2 0 48 
71% 

inš. nadzori 
(prijave) 

REAL. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 
  

SKUPAJ  

PLAN 19 25 25 26 23 27 25 25 32 22 20 18 287   

REAL. 11 9 22 26 15 15 19 21 16 11 20 16 201 70% 

% 
real. 58% 36% 88% 100% 65% 56% 76% 84% 50% 50% 100% 89% 70%   

STALNI NADZOR 

NADZOR NAD IZVAJANJEM PREDPISOV 

*indeks realizacije glede na plan 

 
V prvih 10ih mesecih leta 2014 v letalskih šolah ni bilo inšpekcijskih nadzorov, 

saj so zaradi zahteve po prehodu na skladnost z ATO zahtevami bili opravljeni 
podrobni stalni nadzori, v katerih so bili zajeti vsi segmenti skladnosti organizacij 
za usposabljanje.  

 
Ob nadzorih letalskih šol se je pokazalo, da je bilo zaradi slabše priprave 

nekaterih šol porabljenega veliko več časa kot je bilo planirano. Na ta način so iz 
plana izpadli nekateri drugi nadzori, ki glede na varnost niso prioritetnega 

pomena.  
 
Inšpekcijski nadzori se vršijo v večini na terenu, zaradi slabšega vremena v 

nekaterih obdobjih smo skoncentrirali nadzore v dnevih s povečano frekvenco 
letenja. Pri fizičnih osebah lahko prihaja do bistvenih odstopanj od plana ker je 

nemogoče predvideti kdo (s kakšno letalno napravo in kakšnimi pooblastili) bo 
izvajal letenje na določenem letališču, kjer inšpektorji opravljajo nadzor. 
Nadzor nad zdravniki in operaterji s helikopterji vrši strokovni zunanji sodelavec, 

ki pa ob vsakem nadzoru nujno potrebuje sodelovanje letalskega nadzornika z 
ZUP/ZIN pooblastili.  

Stalni nadzor in nadzor nad izvajanjem predpisov na področju tehničnih 
predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva (spričevala 
letalskih prevoznikov), operativnih licenc in letalskih dejavnosti potekata po 
naslednjem časovnem okviru (zaradi preglednosti obremenitev sta obe vrsti 

nadzora prikazani skupaj) in realizacija leta 2014: 

Tabela 16: Nadzori na področju OPS 
 

Predmet 
nadzora 

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC Ʃ 
% 

real. 

Letalski 
operatorji 
(AOC) 

PLAN 
1 3 3 3 3 2 0 0 3 3 2 1 24   

0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 8   

REAL. 
0 3 0 1 0 1 1 7 3 7 2 3 28 117% 

0 1 4 1 0 0 0 10 4 5 6 6 37 463% 
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Prevozniki 
(OL) 

PLAN 
0 1 1 0 0 8 0 0 1 1 0 0 12   

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2   

REAL. 
1 1 1 8 2 1 0 2 0 0 0 0 16 133% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

Letalske 
dejavnosti 
in 
prireditve 

PLAN 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12   

0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 8   

REAL. 
0 0 0 0 0 0 1 2 5 1 2 1 12 100% 

1 0 0 1 4 7 0 1 0 1 1 1 17 213% 

SKUPAJ  

PLAN 2 7 7 6 7 13 1 1 7 8 5 2 66   

REAL. 2 5 5 11 6 9 2 22 12 14 11 11 110 167% 

% 
real. 100% 71% 71% 183% 86% 69% 200% 2200% 171% 175% 220% 550% 167%   

STALNI NADZOR 

NADZOR NAD IZVAJANJEM PREDPISOV 

*indeks realizacije glede na plan 

 

Na letalskih operacijah je bilo tako pri imetnikih Spričevala letalskega prevoznika 
(AOC) kot imetnikih DZILD več inšpekcijskih nadzorov kot stalnih nadzorov. 

Stalne nadzore smo omejili zaradi priprave nove zakonodaje ter s tem pustili 
operatorjem več časa za pripravo priročnikov po novih zahtevah (nadzor nad 
obstoječimi zahtevami je bil relevanten samo  do 28. oktobra 2014). 

Letalski operatorji in izvajalci letalskih dejavnosti so v okviru stalnega nadzora 

podrobno preverjani, sam stalni nadzor pa vsebuje tudi elemente nadzora nad 
izvajanjem predpisov, saj so vsakokrat ad-hoc preverjeni konkretni zapisi in 

posamezni dogodki. Glede na evropsko zakonodajo namreč večina certifikatov 
(nosilcev dejavnosti komercialnega prevoza) letalskih operaterjev nima 
omejenega roka veljavnosti ampak je veljavnost odvisna od stalnega 

izpolnjevanja pogojev, ki veljajo za izdajo certifikatov. 

Na področju letalskih operacij in licenciranju osebja zaradi kadrovske 
nezapolnjenosti potrebnih delovnih mest ni mogoče več izpolnjevati vseh 

odgovornosti, ki nam jih v zvezi z zagotavljanjem letalske varnosti dodeljuje 
letalska zakonodaja. 

 

2.1.3 Področje letališč, vzletišč in varovanja  

Na tem področju se opravljajo naloge v zvezi z letališči in vzletišči, varovanjem 
civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja, olajšavami, ovirami za 

zračni promet in s tem povezano prostorsko ureditvijo ter pravicami invalidnih 
oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu. 

V letu 2014 je bilo rešenih 967 upravnih zadev, izvajala pa so se druga dela in 

naloge, ki izhajajo iz vsebine in področja dela sektorja (sodelovanje v delovnih 
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skupinah, spremljanje domače in mednarodne zakonodaje in tehnologije itd.). 
Zadeve so se reševale skladno z načrtom.  

Predvideno število certifikacijskih postopkov in drugih upravnih zadev po 

strokovnih vsebinah v letu 2014 ter realizacija: 

Tabela 17: Certifikacijski postopki in druge upravne zadeve 

 
Predvideno št. 

postopkov/zadev 

Realizacija 

31.12.2014 

Izdaja predhodnega soglasja za 

gradnjo in rekonstrukcijo objektov v 

območju izključne, omejene in 

nadzorovane rabe letališča in vzletišča 

100 157 

Izdaja projektnih pogojev za objekte v 

območju izključne, omejene in 

nadzorovane rabe letališča in vzletišča 

40 30 

Izdaja obratovalnega dovoljenja za 

letališče 

3 8 

Izdaja obratovalnega dovoljenja za 

vzletišče 

29 23 

Izdaja odločbe o vpisu letališč, vzletišč 

in heliportov v Vpisnik letališč, vzletišč 

in heliportov RS 

10 0 

Izdaja odločbe o vpisu vzletnih točk in 

pristajalnih mest v evidenco 

10 3 

Izdaja obratovalnega dovoljenja 

obratovalcem druge infrastrukture na 

letališču 

4 3 

Izdaja predhodnega soglasja k 

obratovalnemu času javnega letališča 

6 14 

Izdaja strokovnega mnenja h državnim 

in občinskim prostorskim načrtom in 

spremembam prostorskih planov občin 

100 46 

Potrjevanje varnostnih programov  10 7 

Izdaja dovoljenj za gibanje in 

zadrževanje na javnih letališčih in v 

objektih navigacijskih služb zračnega 

prometa 

500 475 

Izdaja odločb za prevoz krvotvornih 

matičnih/celic kostnega mozga za 

namen zdravljenja rakavih bolezni krvi 

in krvotvornih organov 

3 3 

Izdaja sklepov s katerimi se imenuje 

začasni presojevalec za izvedbo 

preizkusa v okviru upravno-

strokovnega nadzora ukrepov 

varovanja civilnega letalstva pred 

dejanji nezakonitega vmešavanja 

10 0 

Izdaja potrdila/vpis pooblastila za 

letališko strokovno osebje 

110 125 

Izdaja dovoljenja za delo letalske šole 

za usposabljanje letališkega 

strokovnega osebja s področja 

varovanja civilnega letalstva pred 

1 2 
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Predvideno št. 

postopkov/zadev 

Realizacija 

31.12.2014 

dejanji nezakonitega vmešavanja 

Odobritev statusa reguliranega agenta 1 2 

Odobritev statusa znanega ali stalnega 

pošiljatelja 

2 1 

Odobritev statusa ACC3 2 6 

Imenovanje ACC3 2 3 

Potrjevanje programov usposabljanja 4 0 

Usposabljanje in certificiranje 

inštruktorjev za področje varovanja 

civilnega letalstva pred dejanji 

nezakonitega vmešavanja 

3 2 

Skupaj 950 910 

Druge podporne naloge, ki se izvajajo v sektorju, so: 

Tabela 18: Podporne naloge 

 Predvideno št. 

postopkov/zadev 

Realizacija 

31.12.2014 

Vzdrževanje baz podatkov 10 17 

Udeležba pri tehničnih pregledih po ZGO 5 6 

Varnostno usposabljanje za zaposlene v 

državni upravi 

10 3 

Ažuriranje AIP 12 12 

Vodenje evidenc in vpisnika 20 19 

Skupaj 57 57 

Naloge stalnega nadzora so pretežno vezane na naslednje objekte letalske 
infrastrukture: 

 

Tabela 19: Vpisnik in evidenca 

 

Število 

objektov 

31.12.2013 

Število 

objektov 

31.12.2014 

Javna letališča za mednarodni 

zračni promet 
312 

3 

Javna letališča za domači zračni 

promet 
13 

13 

Heliporti  2 2 

Vzletišča 37 26 

Vzletne točke in pristajalna mesta 28 37 

Skupaj 83 81 

                                                      
12

  
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 

Letališče Edvarda Rusjana Maribor 

Letališče Portorož 
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Stalni nadzor in nadzor nad izvajanjem predpisov na področju letališč in vzletišč 
ter varovanja je potekala po časovnem okviru, kot je to prikazano v spodnji 

tabeli, prikazana je tudi realizacija 2014:  

 

Tabela 20: Pregled nadzorov na področju letališč, vzletišč in varovanja 
 

Predmet 
nadzora 

  JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC Ʃ 
% 

real. 

Javna 
letališča za 
mednarodni 
zračni 
promet 

PLAN 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12   

REAL. 
2 1 1 3 1 2 1 1 2 2 3 0 19 158% 

2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 14 117% 

Varovanje 

PLAN 
3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 28   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12   

REAL. 
5 4 2 3 5 2 4 5 1 1 0 2 34 121% 

1 2 3 0 2 0 1 0 1 2 1 3 16 133% 

Javna  
letališča za 
domači 
zračni 
promet 

PLAN 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10   

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10   

REAL. 
0 1 2 3 2 1 0 1 2 2 2 3 19 190% 

0 0 1 0 3 2 1 0 0 4 1 1 13 130% 

Vzletišča 

PLAN 
0 0 3 3 4 4 4 4 4 4 2 0 32   

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9   

REAL. 
0 0 1 2 7 4 2 2 3 2 0 0 23 

72% 

0 0 2 1 0 1 3 0 1 1 1 0 10 111% 

Letalske 
šole  

PLAN 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2   

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2   

REAL. 
0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 200% 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 50% 

SKUPAJ  

PLAN 6 8 12 11 12 13 13 12 13 12 11 6 129   

REAL. 10 10 14 13 22 13 14 10 13 15 9 10 153 119% 

% real. 
167% 125% 117% 118% 183% 100% 108% 83% 100% 125% 82% 167% 119%   

STALNI NADZOR 

NADZOR NAD IZVAJANJEM PREDPISOV 

*indeks realizacije glede na plan 

 
V letu 2014 je bilo izvedenih 19 stalnih nadzorov in 9 inšpekcijski nadzori več od 

načrta.  
 
Ne glede na načrtovani letni plan nadzorov in inšpekcijskih nadzorov na področju 

letališč in vzletišč ter varovanja, je realizacija le tega odvisna in lahko odstopa 
predvsem od: 

št. vlog ki jih vložijo stranke in so vezane na nadzore kot so vloge za: 
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-spremembo obratovalnega dovoljenja,  
-izdajo obratovalnega dovoljenja zaradi večjih organizacijskih ali tehničnih 

sprememb,  
-izdajo obratovalnega dovoljenja za vzletišča (ki se izda največ za eno 

leto) ter registracijo novih vzletišč, 

-prijavo na izpite LSO, 
dinamike izvajanja odprave nepravilnosti in neskladij po planu odprave 

neskladij, ki si ga določi stranka, 
števila izrednih dogodkov, ki po strokovni presoji zahtevajo nenačrtovan 

nadzor,   
števila prijav ali ugotovljenih nepravilnosti ki bi lahko resno ogrožale 

varnost v letalskem prometu, po katerih je potrebno izvesti nenačrtovan 

inšpektorski nadzor. 
 

 

2.1.4 Področje navigacijskih služb zračnega prometa 

Področje navigacijskih služb zračnega prometa zajema funkcijo opravljanja 

zračnega prometa, ki obsega 

službe zračnega prometa (ATS),  
komunikacijske službe, navigacijske in nadzorne  službe (CNS), ki poleg 

varnosti zajemajo tudi interoperabilnost in vse spremembe ATM/ANS 

sistemov (kakršnokoli kombinacija opreme in sistemov ter komponent), 
povezanih s varnostjo, vključno s posameznimi podsistemi in 

komponentami in nadgradnjami navedenega, 
meteorološke službe za navigacijo v zračnem prometu (MET)  
letalske informacijske službe (AIS), ki zajemajo tudi preverjanje kvalitete 

aeronavtičnih podatkov, kakor tudi letalske procedure 
upravljanje zračnega prostora (ASM) , ki zajema načrtovanje, katerega 

glavni cilj je najboljša možna izkoriščenost razpoložljivega zračnega 
prostora s pomočjo dinamične časovne delitve tega prostora in občasno, 
njegove razdelitve med različne kategorije uporabnikov na osnovi 

kratkoročnih potreb in 
upravljanje pretoka zračnega prometa (ATFM) ki je vzpostavljeno  z 

namenom, da prispeva k varnemu, urejenemu in hitremu pretoku 
zračnega prometa, ki omogoča, da se zmogljivosti ATC uporabijo v 

največjem možnem obsegu, in da je obseg prometa združljiv z 
zmogljivostmi, ki so jih ustrezni izvajalci služb zračnega prometa prijavili 
vse zgoraj navedeno  znotraj  zračnega prostora Republike Slovenije 

(FIR), kakor  tudi v okviru funkcionalnega bloka zračnega prostora (FAB). 
implementacija  enotnega evropskega neba (SES) in usklajevanje  z 

obveznostmi, ki izhajajo iz članstva v ES in njenih držav članic v 
Eurocontrolu, kakor tudi z načeli Čikaške konvencije o mednarodnem 
civilnem letalstvu iz leta 1944 (kot primer LSSIP)  

Določanje zmogljivosti celovitega sistema navigacijskih služb zračnega 
prometa na nacionalni ravni kakor tudi na ravni funcionalnega bloka 

zračnega prometa (FAB CE) na podlagi ključnih kazalnikov uspešnosti za 
področje varnosti, zmogljivosti, stroškovne učinkovitosti in varovanja 
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okolja  ter redno ocenjevanje  le teh zaradi kontrole učinkovitosti sprejetih 
ukrepov in morebitnega sprejetja dodatnih ukrepov z obveznim 

upoštevanjem visoke ravni varnost. 
licence oz dovoljenja za delo  kontrolorjev zračnega prometa in ostalega 

osebja povezenega s tem (npr. CNS, AIS,  MET in podobno) in morebitne 

tehnične omejitve v zvezi s tem  in izvajanje izpitov 
organizacije za usposabljanje kontrolorjev zračnega prometa in   letalskega 

ter letalsko tehničnega osebja navigacijskih služb zračnega prometa na 
podlagi evropske in nacionalne zakonodaje 

aktivnosti s področja akcij iskanja in reševanja 
stroškovne baze izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa 

Z namenom prispevanja k  izboljšanju letalske varnosti, je ključna  medsebojna 
izmenjava vseh potrebnih informacij v skladu z veljavno zakonodajo in v primeru 

potencialne ogroženosti varnosti, ki vključuje več držav članic, pomoč drug 
drugemu pri opravljanju potrebnega ukrepanja za pregled nad delovanjem 

področjem, zlasti znotraj funkcionalnega bloka zračnega prostora (FAB CE). 

Praktično je celotno področje urejeno z uredbami EU (8 zakonodajnih aktov, 36 
izvedbenih pravil (izvedbene uredbe, direktive in odločb), ter 16 sprejemljivih 

načinov usklajevanja in navodil.  

Naloge, ki se nanašajo na osebje, ki opravlja naloge v navigacijskih službah 
zračnega prometa, se opravljajo v zvezi z naslednjim številom imetnikov licenc in 
drugih dovoljenj: 

Tabela 21: Licence in dovoljenja 

 Število 

(31.12.2013) 

Število 

(31.12.2014) 

Licenca kontrolorja zračnega prometa 106 107 

Dovoljenje pomočnika kontrolorja 

letenja 
44 43 

Licenca učenca kontrolorja zračnega 

prometa  
0 

 

1 

Licenca osebja službe letalske 

meteorologije 
29 29 

Dovoljenje delavca v zrakoplovnih 

informacijskih službah 
11 11 

Dovoljenje tehničnega osebja kontrole 

letenja 
55 55 

Skupaj 245 246 

Pri tem se opravlja tudi nadzor nad organizacijo za usposabljanje pri Kontroli 
zračnega prometa Slovenije, d.o.o. in Agenciji Republike Slovenije za okolje. 

Naloge, ki se nanašajo na certificiranje izvajalcev navigacijskih služb zračnega 

prometa in nadzor varnosti, se izvajajo pri naslednjih subjektih: 
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Tabela 22: Subjekti certificiranja 

Izvajalec Službe Opombe 

Kontrola zračnega prometa Slovenije, 

d.o.o. 

ATS, AIS, CNS   

Agencija Republike Slovenije za okolje MET  

Varnostni nadzor se opravlja  tako v Kontroli zračnega prometa Slovenije, d.o.o., 
kot Agenciji Republike Slovenije za okolje. Poleg varnostnega nadzora je 
potrebno opravljati tudi nadzor v zvezi z izvedenim načrtom (performance plan) 

in nadzor tehničnih sistemov navigacijskih služb zračnega prometa 
(interoperabilnost, zagotavljanje kvalitete programskih paketov, kvalitete 

podatkov ADQ, izmenjave nadzornih/radarskih podatkov in drugo). 

Tabela 23: Pregled nadzorov na področju navigacijskih služb in realizacija 
 

Predmet 
nadzora 

  JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC Ʃ 
% 

real. 

Navigacijske 
službe 
zračnega 
prometa 

PLAN 
5 6 5 6 5 5 3 3 5 5 6 4 58   

2 3 2 3 2 2 1 1 3 2 3 2 26   

REAL. 
0 0 1 1 0 0 0 5 7 0 0 0 14 24% 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 8% 

Organizacija za 
usposabljanje / 
Letalska šola 

PLAN 
0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 6   

0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3   

REAL. 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 

SKUPAJ  

PLAN 7 10 8 10 8 8 5 4 9 8 10 6 93   

REAL. 1 0 1 1 0 0 0 5 9 0 0 0 17 18% 

% 
real. 14% 0% 13% 10% 0% 0% 0% 125% 100% 0% 0% 0% 16%   

STALNI NADZOR 

NADZOR NAD IZVAJANJEM PREDPISOV 

*indeks realizacije glede na plan 

 
Glavni razlog za odstopanje od navedenega načrta je v dejstvu, da se na 

področju navigacijskih služb zračnega prometa že več let ukvarjamo z 
kadrovskimi problemi ter povečane aktivnosti na drugih področjih dela sektorja. 

Vzporedno s tem je potrebno navesti, da na same nadzore vpliva tudi število 
upravnih postopkov med katere spadajo notifikacije sprememb. V skladu z EU 
Uredbami je potrebno podrobno poročanje tako EASA-i kot Evropski komisiji v 

prvih dveh tromesečjih tekočega leta, tako da je bil precejšen del človeških virov 
usmerjen v realizacijo teh nalog. V letu 2014 smo pričeli v sodelovanju z 

partnerji v območju FAB CE z izdelavo izvedbenega načrta PP za drugo 
poročevalsko obdobje RP2, ki bo trajalo od 2015 do 2019. 

Število potrebnih nadzorov, tako stalnih kot inšpekcijskih, je planiranih s 

predpostavko, da se v sektorju zagotovi zadostno število usposobljenih letalskih 
nadzornikov in nadzornikov. Kljub večkratnim zahtevam po dodatnih zaposlitvah, 
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kakor tudi po notranjih prerazporeditvah določenih zaposlenih ni bilo le-tega 
realiziranega.  

Na področju navigacijskih služb zračnega prometa bomo stremeli k povečanju 

učinkovitosti izvajanja nalog (predvsem v smislu povečanja števila nadzorov) in 
intenzivno delali na tem, da se v sektorju zagotovi dodatne nadzornike in letalske 

nadzornike.  

Na regionalnem nivoju smo sodelovali z ostalimi nacionalnimi nadzornimi organi 
z namenom uskladitve procedur za izvajanje varnostnega nadzora in pri 
izmenjavi dobrih praks. 

Še vedno ni vpeljanega orodja in metodologije ocene tveganj (RAT), ki bo 
združljiva z enakim orodjem KZPS-ja, kar bo agenciji omogočilo konsolidacijo 
spremljanih varnostnih indikatorjev ter njihovo kontrolno neodvisno evalvacijo 

ter spremljanje varnostnih kazalnikov uspešnosti (Performance Indicators). Te 
informacije, povezane z varnostjo, se bodo izmenjevale v skladu z 12. členom 

Sporazuma o medsebojnem sodelovanju nacionalnih nadzornih organov FAB CE 
(National Supervisory Authorities Co-operation Agreement FAB CE). 

Na agenciji trenutno še ne potrjujemo načinov in postopkov za varno vzletanje in 
pristajanje zrakoplovov, skladno s 116. členom Zlet. 

Ena od poglavitnih nalog v prvem delu leta 2014 pa je bilo intenzivno delo pri 
pripravi poročil evropski komisiji, kakor tudi EASA-i v skladu z zasledovanjem 
izvedbenega načrta PP za prvo poročevalsko obdobje RP1. 

Poleg tega pa se je v skladu z EU zakonodajo, po kateri je nosilec NSA, v 

sodelovanju s FAB CE državami pripravljal izvedbeni načrt za drugo poročevalsko 
obdobje (PP RP2). V sklopu tega je določenih več ciljev, tudi za nacionalni 

nadzorni organ NSA s področij kapacitet, varovanja okolja, varnosti in stroškovne 
učinkovitosti. 

Z namenom čim bolj učinkovite priprave izvedbenega načrta PP za drugo 
poročevalsko obdobje RP2 se je v drugi polovici leta 2013 pripravilo procedure o 

koordinaciji znotraj različnih FAB CE teles in posameznih držav, kjer so glavni 
nosilci v skladu z EU Uredbo nacionalni nadzorni organi NSA oz CAA-ji. 

Tako je bilo v sodelovanju z vsemi nacionalnimi nadzornimi organi za področje 

FAB CE pripravljeno več osnutkov izvedbenih načrtov, posvetovanja z vsemi 
vpletenimi stranmi in uporabniki predvsem glede postavljenih ciljev. Z 

upoštevanjem pripomb je bil tako končna verzija PP RP2, katera je bila potrjena 
s strani najvišjega telesa FAB CE (FCC), poslana Evropski komisiji v pregled in 
evalvacijo v juniju 2014. Poleg tega pa so bili podatki za vse države tudi ustrezno 

naloženi na posebni EU portal, ki je bil vzpostavljen za ta namen. V skladu s 
pripombami Evropske komisije se je tako v poletnem času, kot tudi v jesenskem 

času ta načrt obnovilo. V novembru 2014 so bile na podlagi pripomb PRB in 
Evropske komisije in na podlagi koordinacije z njimi poslane spremembe v 
odobritev Evropski komisiji. Proti koncu leta 2014 je bilo na področju sprememb 

in dopolnitev izvedbenega načrta PP RP2 še vedno ogromno aktivnosti, katere se 
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bodo nadaljevale v prvi polovici leta 2015 oz do končne potrditve le tega s strani 
Evropske komisije. V naslednjem obdobju, to je drugo referenčno obdobje (2015 

do 2019), bo izrednega pomena, da vzpostavimo mehanizem nadzora nad tem 
izvedbenim načrtom, ki mora vsebovati poleg zbiranja in pregleda ter validacije 
podatkov za postavljene cilje in indikatorje za zgoraj navedena področja. Pri tem 

bo izrednega pomena, da se ugotovi morebitna odstopanja od ciljev in 
indikatorjev, se izdela analizo in določi korektivne ukrepe. Pri tem pa obstaja 

velik problem, na katerega se opozarja že dalj časa in sicer kadrovska 
podhranjenost. 

Sektor je aktivno sodeloval pri pripravi Uredbe o izvajanje Uredbe  (EU) o 

določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z 
navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa s katero se za izvajanje 
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012 z dne 26. septembra 2012 o 

določitvi skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z 
navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene 

uredbe (EU) št. 1035/2011 in uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, 
(ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 (UL L št. 281 z dne 
13.10.2012, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 923/2012/EU) določajo 

pravila letenja, pristojni organ in kazenske določbe, prekrški in sankcije za 
kršitev določb Uredbe 923/2012/EU iz te uredbe. 

2.2 Nadzor nad izvajanjem letalskih predpisov in 

prekrškovni postopki  

Nadzor nad izvajanjem letalskih predpisov so planski in sistemski ukrepi za 
preprečevanje aktivnosti in stanj v civilnem letalstvu, ki niso v skladu zahtevami 
iz letalskih predpisov in pravnih aktov, ki veljajo oziroma se uporabljajo v 

Republiki Sloveniji. 

V to kategorijo nalog spadajo delno tudi naloge izvajanja nadzora varnosti 
zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih v Republiki Sloveniji13. Te 

naloge se izvajajo v skladu s posebnimi postopki, ki so primerljivi s postopki 
stalnega nadzora ali nadzora po zakonu o inšpekcijskem nadzoru. 

2.2.1 Področje plovnosti  

Tudi na tem področju je kljub stalni veljavnosti izdanih listin in s tem povezanega 
stalnega nadzora potrebno opravljati tudi nadzor nad izvajanjem predpisov. Za 
spričevala, izdana na podlagi Zakona o letalstvu, je v večini dan tudi določen rok 

veljavnosti določenega spričevala oz dovoljenja t.j. obdobje enega leta. Nadzor 

                                                      
13

 Uredba o izvajanju nadzora varnosti zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih v Republiki 

Sloveniji (Ur. list RS, št. 78/06 in 11/09) s katero je Republika Slovenija implementirala Direktivo 2004/36/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o varnosti zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na 

letališčih Skupnosti (UL L št. 143 z dne 30. 4. 2004, str. 76), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 

Komisije 2008/49/ES z dne 16. aprila 2008 o spremembi Priloge II k Direktivi 2004/36/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta glede meril za izvajanje preverjanj na ploščadi pri zrakoplovih, ki pristajajo na letališčih 

Skupnosti (UL L št. 109 z dne 19. 4. 2008, str. 17) 
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nad izvajanjem predpisov se opravlja tudi na podlagi prijav ali drugih 
pokazateljev, ki se jih upošteva pri rednem načrtovanju ali pa ad hoc načrtovanju 

nadzorov. Oba nadzora izvajamo s subsidiarno uporabo Zakona o inšpekcijskem 
nadzoru. Nadzori se v 90 odstotkih izvajajo na terenu, kjer ima agencija 
neposreden vpogled v stanje in lahko preveri skladnost s predpisanimi pogoji in 

zahtevami. 

Največji vpliv na rednost nadzorov nad izvajanjem predpisov imajo tekoče 
obveznosti nadzornikov ter aktivnosti subjektov, ki zaradi potreb poslovanja v 

načrtovanem terminu niso na razpolago. V teku leta se morajo poleg načrtovanih 
odvijajo tudi dodatni nadzori, ki so posledica analize prejetih poročil iz sistema 

obveznega in neobveznega poročanja o dogodkih, dogodkov v letalstvu v 
globalnem smislu, spremembe normativnih aktov, števila in obsega letalskih 
prireditev pri nas, itd. Glede na že prej omenjeno problematiko človeških virov in 

nezadostnim številom strokovnjakom je izvajanje tega močno okrnjeno, kar ne 
govori v prid letalski varnosti ampak jo postavlja pod vprašanje. 

Skladno z uredbami (ES)216/2008, (EU)748/2012 in (ES)2042/2003 ter 

njihovimi spremembami je agencija dolžna izvajati nadzore izpolnjevanja zahtev. 
Ti se izvajajo v potrjenih organizacijah (21B.235, M.B.704, M.B.604, 145.B.30 in 

147.B.120) in nad vodenjem stalne plovnosti zrakoplovov, ki so v sistemu 
organizacij za vodenje stalne plovnosti ter je njihovo potrdilo o pregledu izdala 
organizacija s primernimi pooblastili (sestavni del spričevala o plovnosti, ki je 

omejen na eno leto) in ne agencija (M.B.303). Problemi, ki se pojavljajo v zvezi s 
tem, so bili že navedeni v predhodnih poglavjih in so predvsem kadrovske narave 

ozirima pomanjkanja letalskih nadzornikov. 

2.2.2  Področje letalskih operacij in licenciranja osebja  

Nadzorna funkcija področja za letalske operacije in licenciranje osebja se izraža 
predvsem v naslednjih nalogah: 

 ustreznost letalskih operaterjev, da zagotavljajo varno in učinkovito 

letalsko operacijo, 

 sposobnost letalskih operaterjev, da konstantno in varno izvajajo 
letalske operacije z ozirom na certifikacijski kriterij, 

 opravljanje zračnega prevoza v skladu z zahtevami glede operativnih 
licenc,  

 izvajanje potrebnih in pravočasnih ukrepov v zvezi z varnostnimi 
problemi na delovnem področju, 

 doseganje minimalnih znanj, izkušenj in spretnosti za licencirano 
osebje. 

Kot je že navedeno v točki 2.1.2 je nadzor nad izvajanjem predpisov (t.i. 
inšpekcijski nadzor) na področju komercialnih letalskih operacij zaradi 

konstantnega (in veliko bolj podrobnega ter strokovno zahtevnejšega) stalnega 
nadzora in RAMP (SAFA in SACA) inšpekcij nesmiseln v večjem številu. Toliko 

bolj pa je nadzor nad izvajanjem predpisov pomemben na terenu nad letalskim 
osebjem in zrakoplovi, ki niso predmet komercialnih operacij, saj je v tem 
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segmentu osveščenost o varnosti najmanjša ter poznavanje predpisov 
mnogokrat pomanjkljivo. Osnovni namen izvedbe nadzorov ni povišanju 

kvantitete nadzorov ne glede na smiselnost le-teh pač pa na zagotovitev varnih 
okoliščin za vse udeležence v letalstvu. 

2.2.3 Področje letališč, vzletišč in varovanja  

Nadzor nad izvajanjem letalskih predpisov na področju letališč, vzletišč in 
varovanja se praviloma delijo na nadzor letališč (daljša veljavnost izdanih 
dovoljenj), nadzor vzletišč (enoletna veljavnost izdanih dovoljenj) in nadzor 

izvajanja ukrepov varovanja (daljša veljavnost izdanih dovoljenj in stalno 
prilagajanje nevarnostim). Glede letališč so v letu 2014 opravljene določene 
priprave na implementacijo novih letalskih predpisov Evropske unije, ki urejajo 

aerodrome, odprte za javnost, na katerih se lahko odvija komercialni zračni 
prevoz in kjer potekajo dejavnosti, ki vključujejo instrumentalni prilet, ali vzletni 

postopki ter ki imajo asfaltirano vzletno-pristajalno stezo dolžine 800 metrov ali 
več, ali so namenjena samo helikopterjem. 

Glede na dopolnitve in spremembe uredb EU, ki se nanašajo na varovanje 
civilnega letalstva, se v zvezi s tem izvajajo dodatni  nadzori na letališčih in pri 

zunanjih subjektih, ki zagotavljajo blago, tovor, pošto in/ali storitve na letališčih. 
Prav tako pa je posebna pozornost usmerjena na izvajanje ukrepov varovanja na 

začetku obratovanja novega potniškega terminala na javnem Letališču Edvarda 
Rusjana Maribor.  

Evropska komisija je sprejela Uredbo Komisije (EU) št. 139/2014 z dne 12. 

februarja 2014 o določitvi zahtev in upravnih postopkov v zvezi z aerodromi v 
skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta. Pravila  
bistveno spreminjajo obstoječo ureditev na področju letališč.  

Agencija je obvestila zadevne obratovalce letališč (LJLJ, LJMB in LJPZ) glede 

sprejetja nove uredbe ter v sodelovanju s EASA organizirala delavnico na temo 
certifikacije letališč. Zaradi trenutne nezainteresiranosti obratovalcev letališč je 

delavnica odpovedana. 

Agencija od pristojnega ministrstva do konca leta 2014 ni dobila uradnega 
mnenja glede pristojnosti agencije za implementacijo navedene uredbe.  

2.2.4 Področje navigacijskih služb zračnega prometa  

Nadzor nad izvajanjem letalskih predpisov na tem področju se opravlja v 
omejenem obsegu.  

Na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1034/2011 mora sektor preverjati 
skladnosti z: 

veljavnimi varnostnimi predpisi pred izdajo ali podaljšanjem dovoljenja, 

potrebnega za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa, vključno s 
povezanimi pogoji v zvezi z varnostjo,  
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skladnosti s katerimi koli obveznostmi v zvezi z varnostjo iz akta o določitvi, 
izdanega v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 550/2004  

stalne skladnosti organizacij z veljavnimi varnostnimi predpisi   
Varnostni nadzor sprememb funkcionalnih sistemov ter  

Preverjanje skladnosti z ostalimi relevantnimi EU uredbami ter nacionalnimi 

zahtevami. 

Kljub predlogom po imenovanju dodatnih nadzornikov le to ni bilo realizirano, 
zato nadzor v načrtovanem obsegu ni mogoč in ni bil realiziran. 

Področje navigacijskih služb zračnega prometa je v veliki meri urejeno z 

evropskimi predpisi ter mednarodnimi standardi in priporočili. Izvajanje nadzora 
je še vedno oteženo predvsem zaradi očitnega pomanjkanja (letalskih) 
nadzornikov na tem področju in zaradi nezmožnosti sankcioniranja kršiteljev v 

primeru neupoštevanja evropskih  in nacionalnih zahtev s strani osebja in/ali 
organizacij, ki izvajajo to dejavnost. 

 

2.3 Nadzor nad varnostjo zrakoplovov na ploščadi, ki 

pristajajo na letališčih v Sloveniji  

Naloge nadzora varnosti zrakoplovov, ki pristajajo na letališčih v Sloveniji se 
opravljajo kot medsektorska aktivnost, sestavljena predvsem iz  Sektorja za 
letalske operacije in licenciranje osebja in Sektorja za plovnost. Izvajajo jih za to 

posebej usposobljeni letalski nadzorniki in nadzorniki. Podatki o opravljenih 
nadzorih se vnašajo v sistem Evropske unije v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 

768/2006 z dne 19. maja 2006 o izvajanju Direktive 2004/36/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta glede zbiranja in izmenjave informacij o varnosti 
zrakoplovov, ki pristajajo na letališčih Skupnosti, in upravljanja informacijskega 

sistema (UL L št. 134 z dne 20. 5. 2006, str. 16). 

Agencija mora zagotavljati izvajanje teh pregledov v času odprtosti mednarodnih 
letališč. Sistem deluje tako, da se sledi obratovalni čas mednarodnih letališč, 

plani rednega letenja operatorjev iz tretjih držav in izdana dovoljenja za letenje.  
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3. Poročilo delovnih skupin 

Poročanje o dogodkih  

Skladno z uredbo o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu agencija analizira 
prejeta poročila o dogodkih in ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi. Znotraj 
agencije deluje delovna/varnostna skupina za poročanje v civilnem letalstvu, 

katere glavni namen je analiziranje in preventivno ukrepanje z namenom, da se 
prepreči dogodke, ki bi lahko vodili v incidente oziroma nesreče. 

 
Agencija je v letu 2014 prejela 702 poročili, od tega: 
-188 poročil Kontrole zračnega prometa RS, 

-357 poročil letalskih prevoznikov, izvajalcev letalskih dejavnosti in letalskih šol, 
-88 poročil letališč Ljubljana/Maribor/Portorož in 

-69 poročil drugih subjektov.  
 
Od 702 prejetih in preliminarno analiziranih poročil v letu 2014 je delovna 

skupina za 111 dogodkov predlagala, da se jih podrobneje obravnava: 26 
vezanih na navigacijske službe, 14 v zvezi z letališči, vzletišči in varovanjem, 35 

vezanih na plovnost zrakoplovov in 36 vezanih na letalske operacije. Glede na 
veliko število pojavov in stopnjo ogrožanja varnosti so v letu 2014 izstopali 
dogodki povezani z nedovoljenimi vstopi na vzletno-pristajalno stezo, s trk letal s 

pticami in osvetljevanje letal z laserji. Pri večini dogodkov, ki so bili obravnavani, 
so se izdala varnostna opozorila ali pozivi za odpravo varnostnih tveganj z 

namenom preprečitve njihovega ponovnega nastanka, pri nekaterih pa je bil 
uveden tudi nadzor. V letu 2014 se je zgodil incident, ki bi lahko povzročil 
nesrečo velikih razsežnosti, na podlagi katerega je agencija izdala varnostno 

okrožnico, katere namen je bil ozavestiti pilote o spoštovanju pravil letenja. 
Skupina podrobneje spremlja tudi poročila o letalskih nesrečah, ki jih preiskuje 

Služba za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov. Skupina je tudi v stalnem 
kontaktu s Službo za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov zaradi izmenjave 

informacij in sprejema ukrepov za povečanje varnosti. 
 

Pritožbe potnikov  

 
Na Agenciji je s 1.1.2014 pričela delovati delovna skupina za reševanje 

pritožb potnikov v skladu z Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta 
in Sveta o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v 

primeru zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi 
Uredbe (EGS) št. 295/91.  Delovna skupina je prevzela v reševanje pritožbe, ki 
so bile posledica zaostankov iz leta 2013, hkrati pa se rešujejo pritožbe, ki so 

prispele v letošnjem letu. V obdobju od 1.1.2014 do 31.12.2014 je prispelo 
74 pritožb. Ugotavljamo, da je pritožb iz leta v leto več (v letu  2013 jih je 

prispelo  52), saj se potniki svojih pravic čedalje bolj zavedajo in jih tudi želijo 
uveljaviti. Zaradi sprememb zakonodaje na ravni EU, ki so v pripravi, pa 
ocenjujemo, da se bo število teh pritožb še bistveno bolj povečalo (podvojilo, če 

ne potrojilo).   
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Agencija v okviru postopkov reševanja pritožb potnikov deluje (zgolj) kot 
(inšpekcijski) in prekrškovni organ, ne more pa v imenu pritožnika 

uveljavljati pravice do odškodnine, ki pripada v posameznih primerih potniku, in 
uveljavljati drugih pravic, ki pripadajo potnikom kot potrošnikom v okviru 
njihovih potrošniških pravic. 

 
Se pa delovna skupina pri svojem delu sooča s številnimi težavami, na katere 

pa je bilo pristojno ministrstvo tudi že večkrat opozorjeno. Agencija je v zvezi s 
predmetno problematiko opozorila tako na strokovne težave zaradi 

pomanjkljive oziroma neustrezne zakonodaje (sprememba Uredbe o 
izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih pravil 
glede odškodnine in pomoči potnikom v primeru zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali 

velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (Uradni list RS, 
št. 61/2005) je bil na predlog agencije v postopku priprave, vendar so vse 

aktivnosti ustavljene, saj je na ravni EU trenutno v pripravi nova uredba, ki bo 
področje predvidoma celovito uredila), kot tudi na težave, ki nastajajo zaradi 
pomanjkanja resursov. Kot že omenjeno so člani delovne skupine zaposleni v 

različnih sektorjih, kjer morajo tekoče opravljati svoje naloge, pri čemer pa 
agencija, ki je bila ustanovljena zaradi zagotavljanja letalske varnosti, 

svojih nalog že sedaj ne more zagotavljati v zadostni meri. Poleg tega delovna 
skupina tudi zaradi preobremenjenosti ne izvaja inšpekcijskega nadzora nad 
izvajanjem Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi 

skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primeru zavrnitve 
vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 

295/91. Zaradi vsega navedenega je agencija tudi že pristojnemu ministrstvu 
predlagala prenos pristojnosti na drug organ po zgledu drugih držav članic in 
v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja pravice potrošnikov, vendar so bili 

poskusi prenosa pristojnosti neuspešni. 
 

Vse navedeno velja tudi za izvajanje nalog, ki izhajajo iz Uredbe o izvajanju 

Uredbe (ES) o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem 

prevozu (Uradni list RS, št. 106/2010), z izjemno omejeno zmožnostjo ukrepanja 

pa se soočamo tudi na področju pravic potnikov v zvezi z izgubljeno, 

poškodovano ali uničeno prtljago. 

 

Izvajanje Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011  

 

Projektna delovna skupina za izvajanje Uredbe Komisije (EU) št. 
1178/2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko 
osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 

Evropskega parlamenta in Sveta je v prvi polovici leta nadaljevala z 
aktivnostmi za zamenjavo nacionalnih dovoljenj pilotov jadralnih letal v licence 

pilota jadralnega letala v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1178/2011. Prav tako 
so bile izvedene aktivnosti na področju odobrenih organizacij za usposabljanje, ki 
so se morale prilagoditi zahtevam uredbe. V zvezi s tem so bili tudi opravljeni 

stalni nadzori. Člani projektne skupine so aktivno sodelovali pri pripravi Uredbe o 
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izvajanju Uredbe Evropske komisije (EU) o tehničnih zahtevah in upravnih 
postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu (Uradni list RS, št. 41/2014). 

Hkrati je začela veljati Uredba Komisije (EU) št. 245/2014 z dne 13. marca 2014 
o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o 
tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu, 

ki uvaja nove ratinge (rating za instrumentalno letenje na ruti, rating za letenje z 
jadralnimi letali v oblakih). 

 
 

Reorganizacija dela in delovnih mest  
 
Dne 28.03.2014 je bila s sklepom direktorja imenovana delovna skupina za 
pripravo podlag za reorganizacijo dela in delovnih mest Javne agencije za 
civilno letalstvo, ki se je v tem obdobju sestala na osmih (8) usklajevalnih 

srečanjih. Spremembe, ki jih predvideva nova organizacija in sistemizacija so 
nujno potrebne, kar se na podlagi nekaterih zastojev v delovnih procesih potrjuje 

iz dneva v dan.Matrična organizacijska shema je nastala tudi po zgledu nekaterih 
drugih EU ureditev in s poudarkom na ključnih zakonsko opredeljenih nalogah 
Agencije. Skladno s predlogom nove organizacijske sheme so v Aktu na novo 

opredeljena tudi nekatera medsebojna razmerja notranjih organizacijskih enot. 
Ključni cilji reorganizacije in predlaganih sprememb Akta so naslednji: 

-Povečanje učinkovitosti poslovanja Agencije, 

-Odprava neskladij ter konfliktov interesov pri izvedbi nekaterih procesov ter 

na nekaterih delovnih mestih, 

-Uskladitev Akta z veljavno in zavezujočo zakonodajo, 

-Ustvariti bolj učinkovito in transparentno strukturo Agencije, 

-Doseganje boljših rezultatov v smislu števila opravljenih inšpekcij ter 

nadzorov itd., 

-Povečanje tržne dejavnosti Agencije, 

-Krepitev medsektorskega oz. medpodročnega sodelovanja, procesne 

usmerjenosti delovanja, internega sistema vodenja in zagotavljanja 

kakovosti. 

 
Delovna skupina je med drugim tudi upoštevala usmeritve EASE ter dobre prakse 

drugih agencij za civilno letalstvo v Evropi. Dne 30.10.2014 je Svet agencije 
sprejel nov akt o sistemizaciji in organizaciji delovnih mest v Javni agenciji za 

civilno letalstvo RS.  
 
 

Tarifa za izvajanje storitev  
 

Delovna skupina za pripravo analize časov delovnih procesov in revizije 
Tarife za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo je v marcu 

začela z svojim delovanjem. V tem obdobju je bila narejena analiza odsotnosti, 
službenih poti in drugih delovnih procesov v agenciji, kot osnova za korekcijo 
razmejitve sodil, pripravila se je simulacija pri različnih vrednostih tarife in 

opravil se je pregled vrednosti točke v obstoječi tarifi.  
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V letu 2013 se je pripravila sprememba Tarife za izvajanje storitev agencije, ki 

se je na podlagi analize ponovno preučila in bilo je ugotovljeno, da se bo 
predlagalo, da se vrednost točke v letu 2014 zniža iz obstoječih 8 EUR na 6 EUR.  
 

Temeljno načelo pri pripravi spremembe Tarife je bilo, da morajo sredstva, ki jih 
agencija pridobi s prihodki od pristojbin in povračil stroškov, ob čim manjši 

obremenitvi prosilcev in imetnikov certifikatov, zagotavljati nemoteno, razvojno 
in dolgoročno delo agencije. Razlogi za spremembo tarife so bili znižanje 

vrednosti točke, sprememba evropske zakonodaje, ki razširja naloge agencije 
oziroma spreminja pogoje za izdajo certifikatov (kot so Uredba Komisije (EU) št. 
1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih 

za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta, , Uredba Komisije (EU) številka 748/2012 z dne 

3. avgusta 2012 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in 
sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter 
potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (prenovitev)) in odprava 

manjših neskladnosti v obstoječi tarifi in določeno prevrednotenje višine tarife na 
posameznih področjih, kar se je v praksi izkazalo za nujno potrebno v času 

izvajanja veljavne tarife. 
 
Tarifa je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 88/14 dne 08.12.2014 in je 

začela veljati dne 09.12.2014. 

 

Projektna skupina za pripravo strokovnih podlag za 
preoblikovanje Javne agencije za civilno letalstvo RS  

 
Minister za infrastrukturo je dne 15.12.2014 s sklepom imenoval Projektno 

skupina za pripravo strokovnih podlag za preoblikovanje Javne agencije za civilno 
letalstvo RS, v kateri sodelujejo tako predstavniki Ministrstva za infrastrukturo 
kot predstavniki agencije. Projektna skupina je imenovana z namenom priprave 

strokovnih podlag za preoblikovanje Javne agencije za civilno letalstvo RS.  
 

4. Opredelitev lastnih dejavnosti in drugih 

dejavnosti agencije  

Agencija je imela v letu 2014 za 14.750 EUR prihodkov iz lastne dejavnosti, in 

sicer zaradi sodelovanja v projektu reorganizacije civilnih letalskih oblasti na 
Cipru, skupaj z Eurocontrolom, kot vodilnim partnerjem. 

Agencija je imela v letu 2014 za 31.844,70 EUR prihodkov iz drugih dejavnosti, 
in sicer na naslednjem področju:  
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 Sodelovanje z letalskimi organizacijami 

Zakon o letalstvu v 167. členu določa, da agencija zaradi ohranjanja ustrezne 

strokovne usposobljenosti zaposlenih v agenciji zagotavlja njihovo stalno 

strokovno izpopolnjevanje in vzdrževanje izurjenosti. Nadalje določa, da letalski 

nadzorniki zaradi vzdrževanja potrebnega znanja in izurjenosti lahko opravljajo 

določena strokovna dela v okviru svoje strokovne usposobljenosti v letalski stroki 

s pisnim soglasjem direktorja agencije, vendar pri osebi, pri kateri opravljajo ta 

strokovna dela, praviloma ne opravljajo letalskega nadzora. Agencija z letalskimi 

organizacijami sklepa pogodbe, po katerih je plačilo za opravljeno delo prihodek 

agencije. 

 

 

5.  Mednarodne aktivnosti  

Mednarodne aktivnosti in naloge agencije so opredeljene v tretjem odstavku 166. 
člena, 179. členu in tretjem odstavku 179.i člena Zakona o letalstvu in 9. členu 
Sklepa o ustanovitvi javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije ter 

določene v letalskih predpisih Evropske unije. Pri tem so slovenske zahteve 
praviloma pooblastilne narave, zahteve Evropske unije pa izvedbene (vsebinske) 

narave. Letalski predpisi Evropske unije sicer določajo naloge držav članic in 
naloge pristojnih organov. Kot primer take zahteve, ki se nanaša na agencijo, 
navajamo zahtevo iz ARA.GEN.125 Obveščanje agencije iz Priloge VI (Zahteve za 

organe za letalsko osebje – Del ARA) k Uredbi Komisije (ESU) št. 1178/2011 o 
tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v 

skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, ki določa: 

 "(a) Pristojni organ nemudoma obvesti EASA-o o vsaki večji težavi pri 
izvajanju Uredbe (ES) št. 216/2008 in njenih izvedbenih predpisov. 

 (b) Pristojni organ zagotovi EASA-o informacije, pomembne za varnost, 
ki izhajajo iz prejetih poročil o dogodkih.". 

Temeljne mednarodne aktivnosti agencije se nanašajo na naslednje mednarodne 
organizacije in organe: 

 Evropsko komisijo (EC),  

 Evropsko agencijo za varnost v letalstvu (EASA), 

 Mednarodno organizacijo civilnega letalstva (ICAO), 

 Evropsko konferenco civilnega letalstva (ECAC), 

 Evropsko organizacijo za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL in 

pa tudi: 

 Vključitev in sodelovanje v funkcionalnem bloku zračnega prostora FAB 

CE na podlagi zakonodaje enotnega evropskega neba SES. Nacionalne 
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letalske nadzorne organe Republike Avstrije, Bosne in Hercegovine, 
Republike Hrvaške, Češke republike, Republike Madžarske in Slovaške 

republike v okviru Koordinacijskega odbora nacionalnih nadzornih 
organov (FAB-CE NSA CC), zastopa Agencija za civilno letalstvo in se 
aktivno vključuje v delo le tega. Predsedujoči smo dvema delovnima 

skupinama in sicer skupini za človeške vire HRWG in skupini za izdelavo 
izvedebnega načrta PP RP2 PRWG. 

 Sodelovanje z italijanskimi letalskimi oblastmi (ENAC) oz nacionalnim 
letalskim nadzornim organom Republike Italije zaradi zagotavljanja 

nadora v zvezi z čezmejnim izvajanjem navigacijskih služb zračnega 
prometa) 

 regionalno sodelovanje z drugimi nacionalnimi nadzornimi organi z 

namenom uskladitve postopkov nadzora, morebitnega skupnega 
izvajanja nadzorov  in izmenjave dobrih praks. 

Glavni del nalog je osredotočen na sodelovanje z EASA in sodelovanje v regisjki 
inciativi FAB CE  ter aktivnostmi povezanim z ICAO. 

Poleg navedenega mora agencija zagotoviti strokovno podporo Ministrstvu za 
infrastrukturo (ter Ministrstvu za okolje in prostor in Ministrstvu za obrambo) pri 

pripravi predpisov EU, mednarodnih standardov in priporočenih praks ICAO, 
sklepov ECAC, standardnih dokumentov (sklepov) Eurocontrola in drugih 
normativnih aktov. 

Osnovne oblike sodelovanja so sestanki in delavnice, glede priprave predpisov EU 

in mednarodnih standardov in priporočenih praks ICAO pa pisno sodelovanje s 
pristojnimi ministrstvi. Udeležba na sestankih in drugih oblikah mednarodnega 

sodelovanja iz pristojnosti države, bo uporabljena le izjemoma in po usmeritvah 
ministrstva, pristojnega za promet. Izkušnje drugih država EU v zvezi s pripravo 
letalskih predpisov EU in njihovo implementacijo kažejo, da je za države, ki 

nimajo razvitih vseh elementov civilnega letalstva (Slovenija na primer nima 
proizvodnje letal po certifikacijskih specifikacijah in predpisih EU), udeležba na 

takih delavnicah izredno pomembna. Na teh delavnicah se namreč postavi cel 
spekter vprašanj z določenega področja in podajo odgovori, primerjajo dobre 
prakse in predstavijo napačne rešitve ter se na tak način zagotovi skupno 

razumevanje določenih zahtev. Pri celi vrsti zahtev iz letalskih predpisov EU se 
namreč pojavljajo zahteve, za katere ni jasno, kako jih izpolniti, EASA pa 

zahteva jasne rešitve. Vzporedno s temi aktivnostmi več strokovnjakov agencije 
z različnih področij, (plovnost, letalske operacije, varovanje in ATM) sodeluje pri 
delu evrospkih stadndardizacijskih inšpekcij. 

Med posamičnimi nalogami je primernega pomena v okviru FAB CE NSA CC 
vzpostaviti procese, ki bodo zagotavljali ustrezni nadzor čezmejnega opravljanja 
navigacijskih služb zračnega prometa, saj se s tem posredno lahko znižuje tudi 

stopnja izpostavljenosti Republike Slovenije glede odgovornosti za morebitne 
letalske nesreče v slovenskem zračnem prostoru.     

Poleg tega se je v drugi polovici leta 2014 pristopilo k soderlovanju v t.i. omrežju 

analistov (NoA – Network of analyst), ki pod vodenjem EASA proučujejo vse 
vrste dogodkov in incidentov v letalstvu, jih analizirajo in na podlagi le tega 
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določajo trende v prihodnosti kakor tudi določajo akcije, ki se redno uvrščajo in 
dopolnjujejo evrospki letalski program varnosti (EASP in EASp). 

 

 Standardizacijski sestanki 

V skladu z 24. Členom UREDBE (ES) št. 216/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN 

SVETA z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega 
letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi 

Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 
2004/36/ES, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1108/2009 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21.oktobra 2009 EASA izvaja inšpekcijske 
preglede standardiziranja na področjih: 

 projektiranje, proizvodnjo, vzdrževanje in rabo letalskih proizvodov, 
delov in naprav pa tudi za osebje in organizacije, ki so vključene v 

projektiranje, proizvodnjo in vzdrževanje takšnih proizvodov, delov in 
naprav; 

 osebje in organizacije, ki so vključeni v operacije zrakoplovov; 

 projektiranje, vzdrževanje in obratovanje aerodromov, ter za osebje in 
organizacije, ki so v te dejavnosti vključeni, ter, brez poseganja v 

zakonodajo Skupnosti in nacionalno zakonodajo o okolju in načrtovanju 
rabe zemljišč, za zaščito okolice aerodromov; 

 projektiranje, proizvodnjo in vzdrževanje opreme aerodromov pa tudi 
za osebje in organizacije, ki so vključeni v te dejavnosti; 

 projektiranje, proizvodnjo ter vzdrževanje sistemov in komponent za 

upravljanje zračnega prometa in navigacijske službe zračnega prometa 
(„ATM/ANS“) pa tudi za osebje in organizacije, ki so vključeni v te 

dejavnosti; 

 ATM/ANS kot tudi za osebje in organizacije, ki so vključeni v navedeno. 

Vse zgoraj navedeno izvaja na področju plovnosti, letalskih operacij, letalskih 

simulatorjev, SAFA/SACA in licenciranje letalskega osebja ter navigacijskih služb 
zračnega prometa. EASA izvaja inšpekcije z namenom,  da se spremlja 
implementacija in uporaba vseh EU uredbe in njenih izvedbenih predpisov s 

strani nacionalnih pristojnih organov. EASA o teh ugotovitvah redno  poroča 
Komisiji. 

V letu 2014 so bile načrtovane štiri standardizacijske inšpekcije s strani Evropske 

agencije za varnost v letalskem prometu EASA. Inšpekcije so bile načrtovane na 
področju plovnosti v februarju, licenciranja osebja in letalske medicine maja, 
oktobra pa na področju letalskih operacij. 

Tabela 24: Nadzori EASA 

SEKTOR JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC SKUPAJ 

AIR  1C            1C 

ATM             0 
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LIC     1F        0  

MED     1F         0 

OPS          1F   1F 

Legenda: 1C-comprehensive, 1F-focused 

 
Dejansko sta bili izvedeni le dve: 
V februarju 2014  je bila izvedena EASA standardizacijska inšpekcija za področje 

plovnosti.  Ugotovljeno je bilo  dodatno   17 neskladij ( 5x razred D in 12 x 
razred C). Poleg tega je še vedno nerešenih iz preteklih let od 2006 naprej kar 

nekaj neskladij in  
V oktobru 2014 pa EASA standardizacijska inšpekcija za področje letalskih 
operacij, kjer je bilo ugotovljeno le manjše število neskladij. 

EASA standardizacijska inšpekcija za področje licenciranja FCL in MED  je bila   
prestavljena v  april 2015. 

 
 

6.  Program priprave strokovnih podlag za 

sprejem in spremembe letalskih predpisov  

Agencija je v letu 2014 svoje aktivnosti glede priprave strokovnih gradiv za 

sprejem in/ali spremembe letalskih predpisov usmerila v predpise, in sicer 
skladno s programom dela Ministrstva za infrastrukturo ter zahtevami na novo 
sprejetih predpisov EU. 

Predpisi, katerim je bilo posvečeno največ časa, so: 

 Zakon o letalstvu, 

 sprememba Tarife za izvajanje storitev Javne agencije za civilno 
letalstvo RS in 

 strokovne podlage za Uredbo o sistemu upravljanja varnosti, 

V decembru 2014 je minister za infrastrukturo imenoval projektno skupino za 
pripravo strokovnih podlag za preoblikovanje Javne agencije za civilno letalstvo 

RS. Agencija je zato na podlagi dogovorov, sprejetih v okviru te projektne 
skupine, pripravila naslednje predloge predpisov: 

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu, 

 Sklep o ustanovitvi Slovenske agencije za civilno letalstvo, 

 Tarifa za izvajanje storitev Slovenske agencije za civilno letalstvo in 

 Taksa za delo Slovenske agencije za civilno letalstvo. 

 

Nadaljnje odločitve v zvezi s sprejemom omenjenih predpisov so v pristojnosti 

ministrstva. 
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Na ministrstvu so po naših informacijah odprti postopki za naslednje predpise: 

Pravilnik o tehničnem osebju za področje varnosti zračnega prometa 

Spremembe Tarife za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo 

Republike Slovenije 

Uredba o načinu in pogojih zagotavljanja navigacijskih služb zračnega 

prometa za potrebe operativnega zračnega prometa 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o poročanju o dogodkih v 
civilnem letalstvu 

Uredba o sankcijah za kršitev uredb o enotnem evropskem nebu, 

Pravilnik o padalstvu in 

Pravilnik o izvajanju izven letaliških vzletov in/ali pristankov helikopterjev. 

V letu 2014 so bili sprejeti naslednji predpisi: 

Pravilnik o neposredni uporabi sprejemljivih načinov usklajevanja, navodil, 
certifikacijskih specifikacij, razlag in pojasnil, začasnih navodil in 

specifikacij – realizirano, objava v Uradnem listu št. 21/2014 
 

Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (EU) o tehničnih zahtevah in upravnih 

postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu." – realizirano, objava v 
Uradnem listu RS, št. 41/2014, 

 
Pravilnik o oznaki državne pripadnosti, registrskih in drugih oznakah na 

civilnih zrakoplovih – realizirano, objava v Uradnem listu RS, št. 

88/2014,14 
 

Pravilnik plovnosti, letalskih operacijah, letalskem osebju ter določenih 
pravilih letenja policijskih in carinskih zrakoplovov, realizirano, objava v 
Uradnem listu št. 76/201415. 

Na agenciji pa smo v letu 2014 sprejeli tudi naslednje tehnične predpise: 

Operativno – tehnična zahteva za izvajanje uvodnih letov, Uradni list RS, št. 
79/2014, 
 

Navodilo o izvajanju Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 o tehničnih 
zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v 

skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta 
(Uradni list RS, št. 9/2014),  

                                                      
14

 Predlog predpisa se je s pristojnim ministrstvom usklajeval daljše časovno obdobje, strokovno utemeljeni 

predlogi agencije pa niso bili upoštevani, kar je imelo za posledico odpor strokovne javnosti.  
15

 Tudi v zvezi z omenjenim predpisom je dlje časa potekalo usklajevanje med ministrstvom in agencijo, vendar 

rešitve, ki jih je agencija predlagala, niso bile upoštevane. 
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Operativno – tehnična zahteva za lete, ki se izvajajo v skladu s pravili 

vizualnega letenja, Uradni list RS, št. 86/201416 in 
 

Certifikacijske specifikacije za atestiranje ultralahkih motornih letal (Uradni 

list RS, št. 87/14).   
 

Poleg tega smo na agenciji v letu 2014 pričeli s pripravo strokovnih podlag za 
pravilnik o izvajanju operacij komercialnega zračnega prevoza, ki se začnejo in 
končajo na istem letališču oziroma območju delovanja z nekompleksnimi 

helikopterji. Prav tako smo v preteklem letu skupaj z zunanjim izbranim 
ponudnikom pripravili Postopkovnik letalstva Republike Slovenije ob tveganjih in 
izrednih dogodkih z nalezljivimi boleznimi in pričeli s pripravo gradiv za osnutek 

Uredbe o sistemu upravljanja varnosti (Državni letalski varnostni program). 

 

7. RAČUNOVODSKO POROČILO  

7.1POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM  

7.1.1UVOD  

 

Pojasnila k računovodskim izkazom so pripravljena v skladu s Pravilnikom o 
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004,  

120/2007, 124/2008, 58/2010, 60/2010, 104/2010 in 104/2011), saj je na 
osnovi zakonske podlage Zakona o letalstvu in Sklepa o ustanovitvi Javne 

agencije za civilno letalstvo (Uradni list RS št. 81/2010) Javna agencija za civilno 
letalstvo Republike Slovenije posredni proračunski uporabnik in določeni 
uporabnik enotnega kontnega načrta.  

 
 

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:  
 

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 
126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10 in 104/11):  

 
a) Bilanca stanja  

b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev  
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil  

                                                      
16

 Prenehala veljati s sprejemom Operativno-tehnične zahteve o določitvi dodatnih skupnih pravil letenja in 

operativnih določb ter postopkov v zvezi z navigacijskimi službami zračnega prometa (Uradni list RS, št. 

10/2015) 
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d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov  
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 

toka  
f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  
g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov  

h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti. 
 

 
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:  

 
1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja  
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov  

3. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 
načelu denarnega toka  

 
 

7.1.2POJASNILA K POSTAVKAM BILANCI STANJA  

 
1. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU  

 
Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 

časovne razmejitve  
Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo neopredmetena sredstva in 
rezervni sklad. 

 
Na dan 31.12.2014 izkazujemo v skupini 00 naslednje stanje: 

Vplačila v rezervni sklad                                        61,34  EUR 
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev      79.862,60 EUR 
Odpisana vrednost  neopredmetenih sredstev    16.360,57  EUR 

Sedanja vrednost  neopredmetenih sredstev      63.502,03  EUR 
Vrednost analiz, študij za management sistem 

(niso v registru OS)                                          18.600,00  EUR 
 
V letu 2014 so bila nabavljena naslednja neopredmetena osnovna sredstva: 

- program za izvajanje teoretičnih izpitov 
- program DNA kot podpora management sistemu 

- program za vodenje letalskih registrov 
- program Adobe Acrobat 

 

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine  
Javna agencija za civilno letalstvo RS nima v svojih poslovnih knjigah nobenih 

nepremičnin na dan 31.12.2014.  
 
Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna 

sredstva  
Stanja na navedenih skupina kontov predstavljajo opremo za opravljanje 

osnovne dejavnosti.  
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Nabavljena so bila naslednja osnovna sredstva v višini  69.372,42  EUR v letu 
2014:  

- osebno vozilo: 10.000,00 EUR 
- računalniška oprema:  18.017,24 EUR 
- druga oprema – uničevalci dokumentov, alarmna centrala za SAR center, 

vzpostavitev sistema brezprekinitvenega napajanja, sistem pristopne kontrole, 
klimatske naprave, :  41.355,18 EUR 

 
Na dan 31.12.2014 izkazujemo v naslednje stanje:  

 
- nabavna vrednost     510.575,76 EUR  
- popravek vrednosti   276.561,74 EUR  

- sedanja vrednost      234.014,02 EUR  
 

Obračunana amortizacija v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa in 
znaša v letu 2014 104.693,15 EUR in je v celoti knjižena v breme konta 98 – 
Obveznosti za opredmetena in neopredmetena OS. 

  
Agencija v letu 2014 ni ugotovila inventurnega manjka osnovnih sredstev.  

Poškodovano osnovno sredstvo v vrednosti 532,80 EUR smo izločili iz registra. 
Osnovno sredstvo je bilo že v celoti amortizirano. 
 

Za obračun amortizacije je bila uporabljena metoda enakomernega časovnega 
amortiziranja.  

 
Uporabljene amortizacijske skupine:  
Amortizacija pohištva  12 % 

Amortizacija avtomobilov 12,5 % 
Amortizacija opreme 20 % 

Amortizacija programske opreme 20 % 
Amortizacija druge računalniške opreme   25 % 
Amortizacija računalnikov 50 % 

 
Konti skupine 06 – dolgoročne finančne naložbe  

Stanje na navedeni skupini kontov znaša 0 EUR.  
 
Konti skupine 07 – dolgoročno dana posojila in depoziti  

Stanje na navedeni skupini kontov znaša 0 EUR.  
 

Konti skupine 08 – dolgoročne terjatve iz poslovanja  
Stanje na navedeni skupini kontov znaša 0 EUR.  
 

 
2. KRATKOROČNA SREDSTVA  

 
Konti skupine 10 denarna sredstva v blagajni  

Stanje sredstev v blagajni znašajo 0 EUR.   
 
Konti skupine 11 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah  
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Denarna sredstva na podračunu pri Upravi za javna plačila znašajo 1.575.061,41  
EUR in so usklajena z zadnjim izpiskom Uprave za javna plačila v poslovnem letu 

2014.  
 
Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev  

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 306.314,37 EUR na dan 
31.12.2014.  

 
Od tega: 

-dvomljive in sporne terjatve na kontu   120800  v višini   2.716,64 EUR 
(dvomljive in sporne terjatve na kontu 120800 v višini 29.347,08 EUR 
zmanjšane za oslabitev dvomljivih in spornih terjatev na kontu 129000 v 

višini 26.630,44 EUR) 
-terjatve do državnih organov na kontu  120200  v višini   20.689,63EUR 

 
Vsem kupcem, ki imajo odprte terjatve na dan 31.10.2014 smo posredovali 
izpisek odprtih postavk in v kolikor terjatev niso poravnali smo jim posredovali 

opomin, kasneje pa začeli s postopkom izvršbe.  
 

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine  
Stanje danih predujmov in varščin znaša 0 EUR.  
 

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega 
kontnega načrta  

Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 
173.541,39 EUR na dan 31.12.2014.  
 

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe  
Kratkoročne finančne naložbe znaša 0 EUR.  

 
Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja  
Kratkoročne terjatve iz financiranja so terjatve za obresti od naložb in depozitov 

in znašajo 0 EUR.  
 

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve  
Druge kratkoročne terjatve so izkazane na dan 31.12.2014 v znesku 1.764,77 
EUR in predstavljajo terjatve za plačane davke 49,03 EUR, kratkoročne terjatve 

do ZZZS iz naslova refundacij boleznin v znesku 1.020,61 EUR in terjatve do 
delavcev iz naslova akontacij za potne stroške v znesku 695,13 EUR . 

 
Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve  
Stanje aktivnih časovnih razmejitev znaša 0 EUR  

 
Konti skupine 30 do 37 – Zaloge  

Stanje zalog materiala znaša 0 EUR.  
Stanje zalog nedokončane proizvodnje in storitev znaša 0 EUR  

Stanje zalog proizvodov znaša 0 EUR  
Stanje zalog blaga znaša 0 EUR  
Stanje drugih zalog v skupini 37 znaša 0 EUR.  
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3. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  
 

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in 
varščine  
Stanje prejetih predujmov in varščin znaša 4.079,62 EUR in se nanaša na prejete 

predujme iz naslova tarif.  
 

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih  
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 154.988,30 EUR in predstavljajo:  

- obveznost za čiste plače 87.336,58 EUR  
- obveznost za prispevke iz bruto plač 31.924,05 EUR  
- obveznost za davek iz bruto plač 25.192,04 EUR  

- druge obveznosti do zaposlenih 10.535,63 EUR – nadomestilo za prehrano med 
delom, nadomestilo za prevoz na delo in iz njega, premija dodatnega 

pokojninskega zavarovanja, potni stroški. 
 
Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 28.609,51 EUR in so obveznosti 
po računih dobaviteljev za dobavljeni material in opravljene storitve, ki še niso 

zapadle v plačilo v letu 2014.  
 
Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja  

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so izkazane v znesku 42.986,44 EUR 
in predstavljajo:  

- obveznosti za prispevke na plače 31.607,87 EUR  
- obveznosti iz naslova plačilnih kartic 1.405,65 EUR 
- obveznosti za neto izplačila po podjemnih pogodbah 9.972,92 EUR 

 
Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega 

kontnega načrta  
Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 0 EUR.  
 

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev  
Kratkoročno prejeta posojila znašajo 0 EUR.  

 
Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja  
Kratkoročne obveznosti iz naslova obresti in druge obveznosti iz financiranja 

znašajo 566,00 EUR. Obveznost za plačilo DDPO (davek od dohodka pravnih 
oseb). 

 
Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve  
 

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki je  stanje 4.595,28 EUR 
iz naslova stroškov ogrevanja,elektrike in vode, za katere še nismo prejeli 

računa. 
 

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki  
Na dan 31.12.2014 je stanje le-teh 0 EUR 
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4. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  
 

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva  
Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva 

na dan 31.12.2014 znaša 316.116,05 EUR.  
 

Agencija za leti 2011, 2012 in 2013 še nima potrjenega letnega poročila, vendar 
se je kljub temu odločila, da vse nove investicije prenese na sredstva v 

upravljanju, saj so bila nabavljena iz javnih sredstev. Glede na ugotovitve 
notranje revizije nimamo ustrezne podlage za razporeditev presežka prihodkov 
nad odhodki na obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 

sredstva.  
 

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki  
 
Na konto 985 – Nerazporejen presežek prihodkov  smo v letu 2014 knjižili 

znesek 655.160,79 EUR. 
 

STANJE OZ. SPREMEMBA 
stanje na dan 31.12.2014   
 

 

ZNESEK 
1.821.484,13 EUR 
 

 

 

  

7.1.3Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN 

ODHODKOV določenih uporabnikov za obdobje od 01.01.2014 
do 31.12.2014 – zaračunani odhodki in prihodki  

 
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov zajema celotno poslovanje 
določenega uporabnika.  

 
1. DOSEŽENI PRIHODKI  

 
Konti skupine 76 – zaračuna prihodki določenih uporabnikov enotnega 
kontnega načrta  

Prihodki po računovodskem načelu – zaračunane realizacije so v obdobju 
01.01.2014 do 31.12.2014 znašali 3.669.879,42 EUR ob naslednji strukturi:  

 
- prihodki iz sredstev javnih financ  1.207.262,05 EUR 
- prihodki iz sredstev KZPS  752.482,49 EUR 

- prihodki iz tarif  1.655.079,49 EUR 
- prihodki iz javne službe  31.844,70 EUR 

- prihodki kot povračilo stroškov iz EU   7.969,90 EUR 
- prihodki od obresti 486,81 EUR 
- finančni prihodki – izravnave 3,98 EUR 

- prihodki iz lastne dejavnosti 14.750,00 EUR 
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2. CELOTNI ODHODKI  
 
Konti skupine 46 – zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega 

kontnega načrta  
Odhodki iz poslovanja so znašali 2.882.163,35 EUR na dan 31.12.2014, njihova 

struktura je sledeča:  
- stroški materiala 83.303,84 EUR: Glavni nameni te porabe so: pisarniški 

material, drobni inventar, strokovna literatura, čistila, elektrika, gorivo. 
- stroški storitev  774.957,16 EUR: Glavni nameni te porabe so: tekoče 
vzdrževanje  strojne opreme, ter druge opreme za nemoteno poslovanje, 

svetovalne storitve, stroški izobraževanja zaposlenih, stroški za službena 
potovanja zaposlenih, stroški varovanja, stroški mobilne in stacionarne telefonije, 

stroški reprezentance, varovanja, najemnine. 
- stroški dela 1.991,619,88 EUR – plače s prispevki, regres za letni dopust in 
materialni prejemki zaposlenih.  

- finančni odhodki   3.853,37 EUR  iz naslova zamudnih obresti in 1.647,00 
EUR iz naslova denarnih kazni. 

- prevrednotovalni poslovni odhodki 26.782,10 EUR iz naslova oslabitve 
terjatev v višini 26.630,44 EUR in iz naslova odpisa OS v višini 151,66 EUR. 
 

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah in je bila v letu 2014 v višini 
104.687,89 EUR, v celoti pa je bila knjižena v breme obveznosti za sredstva 

prejeta v upravljanje. 

Ob pregledu poslovanja agencije v poslovnem letu 2014 in analizi 
prihodkov in odhodkov v skladu z računovodskim načelom so izkazani 
presežki prihodkov nad odhodki po obračunu DDPO v letu 2014 v višini 

787.151,00 EUR. Agencija je v letu 2014 ustvarila presežek prihodkov 
nad odhodki in sicer iz naslova tarif in pristojbin. Presežka iz naslova 

proračuna RS v letu 2014 ni bilo. 

  

3. SODILA, KI SLUŽIJO RAZPOREJANJU PRIHODKOV, ODHODKOV, 

SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

Agencija je v letu 2014 uporabljala pri razporejanju prihodkov in odhodkov 
sodila, ki jih je sprejel Svet agencije skladno z Zakonom o preglednosti finančnih 

odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1) (Ur.l. RS, 
št. 33/2011).  

Sodila za leto 2014 so bila pripravljena na podlagi načrtovanih delovnih dni po 

posameznem področju in vrsti financiranja. Odmik od sodil, pa je agencija 
pripravila glede na dejansko opravljeno število dni po posamezni vrsti 

financiranja. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201133&stevilka=1584
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Odmik od sodil v letu 2014 je bil izračunan v višini 1,29% glede na celotne 
stroške, in glede na minimalno razliko le-ta ne vpliva na bilančne izkaze.  

 
 
4. PODATKI IN POJASNILA O RAZLIKI MED PRIHODKI IN ODHODKI OD 

ZARAČUNANIH TARIF  
 

V letu 2014 je bilo planiranih 1.398.652 EUR prihodkov od tarif od tega je bilo 
realiziranih v višini 1.655.079,49 EUR, kar pomeni, da je bilo v letu 2014 

prihodkov več za 256.427,49 EUR glede na plan. Do razlike je prišlo zaradi 
vrednosti točke (plan narejen na vrednost 7 EUR, dejanska točka 8 EUR do 
decembra 2014) in posledično je prišlo do odstopanj med planom in realizacijo. 

 
Realizacija prihodkov iz naslova tarif po področjih 

Področje Plan 2014 
Realizacija 

2014 
% 

Prihodkov 

Plovnost 350.813 €  432.203,32 €  123,20% 

Letalske operacije in 

licenciranje osebja 
676.298 € 787.403,23 € 116,43 % 

Letališča in varovanje 371.541 € 435.472,94 € 117,21 % 

Skupna vsota 1.398.652 € 1.655.079,49€ 118,33% 

 

 
Odhodki v letu 2014 so bili planirani v višini 1.398.652 € in sicer bi se porabili za 

plače, materialne stroške in investicije. Dejanskih odhodkov v letu 2014 iz 
naslova tarif je bilo za 1.215.123,01 EUR, kar pomeni, da je bilo dejanskih 

odhodkov glede na plan manj za 183.528,99 EUR. Odhodki iz naslova tarif so bili 
v letu 2014 nižji od planiranih saj agencija ni uspela pridobiti soglasja za dodatne 
zaposlitve, ravno tako pa niso bila realizirana vsa izobraževanja in investicije. 

 
Realizacija odhodkov iz naslova tarif po namenu 

NAMEN Plan 2014 Realizacija 2014 % realizacije 2013 

Plače 822.087 € 714.099,68 € 86,86 % 

Materialni stroški  423.965 € 385.252,98 € 90,87 % 

Investicije 152.600 € 115.770,35 € 75,87 % 

Skupna vsota 1.398.652 € 1.215.123,01 € 86,88 % 

 

 
5. PODATKI IN POJASNILA O POVPREČNI IZPLAČANI DELOVNI 
USPEŠNOSTI 

 
V letu 2014 ni bila izplačana delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu. 
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7.1.4POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN 
ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU 

DENARNEGA TOKA 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja 
javnofinančnih prihodkov in odhodkov.  

 
1. PRIHODKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA  
 

Skupni znesek prihodkov po načelu denarnega toka znaša 3.810.274,83 EUR.  
 

Konti skupine 71 – nedavčni prihodki  
V obdobju poslovanja 01.01.2014 do 31.12.2014  so nedavčni prihodki izkazani v 

višini 2.598.748,75 EUR in se sestavljeni iz naslednjih postavk:  
 
- prihodki od obresti 486,81 EUR  

- prihodki iz naslova pristojbin 735.943,00 EUR 
- prihodki od tarif   1.796.946,74 EUR 

- prihodki od javne službe  32.622,20 EUR 
- prihodki iz lastne dejavnosti 14.750,00 EUR 
 

Konti skupine 72 – kapitalski prihodki  
V skupini 72 je bilo prihodkov za 283,01 EUR iz naslova plačila manjka 

osnovnega sredstva iz preteklih let. 
 
Konti skupine 74 - transferni prihodki  

V poslovnem letu 2014 je Agencija za civilno letalstvo prejela sredstva iz 
državnega proračuna v višini 1.203.273,17 EUR, katera so bila uporabljena za 

materialne stroške in storitve za nemoteno poslovanje, za plače zaposlenih z 
vsemi dodatki v agenciji. 
  

Konti skupine 78 – prejeta sredstva iz Evropske unije  
Agencija za civilno letalstvo je prejela sredstva iz EU v višini 7.969,90 EUR v 

poslovnem letu 2014 iz naslova vračila potnih stroškov.  
 
 

2. ODHODKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA  
 

Skupni znesek odhodkov po načelu denarnega toka je 3.038.127,80 EUR  
 
Konti skupine 40 – tekoči odhodki  

V poslovnem letu 2014 Agencija za civilno letalstvo izkazuje tekoče odhodke po 
načelu denarnega toka v višini 2.893.007,96 EUR, njihova struktura je sledeča: 

 
- plače in drugi izdatki zaposlenih 1.772.689,50 EUR  
- prispevki delodajalcev 271.264,17 EUR  

- izdatki za blago in storitve 840.772,81 EUR – večji izdatki so: tekoče 
vzdrževanje  strojne opreme, ter druge opreme za nemoteno poslovanje, stroški 

izobraževanja zaposlenih, stroški za službena potovanja zaposlenih, stroški 
čiščenja, varovanja, stroški mobilne in stacionarne telefonije, stroški 
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reprezentance,  pisarniški material, drobni inventar, strokovna literatura, čistila, 
elektrika, gorivo, stroški selitve. 

-plačilo zamudnih obresti  8.281,48 EUR iz naslova plačnih nesorazmerij in 
izplačil plač direktorja. 
 

Konti skupine 42 – investicijski odhodki  
Investicijski odhodki poslovnega leta 2014 so izkazani v višini 145.119,84 EUR in 

so nastali ob nabavi novih osnovnih sredstev – osebnega vozila, računalniška 
oprema, uničevalci dokumentov, alarmna centrala za SAR center, vzpostavitev 

sistema brezprekinitvenega napajanja, sistem pristopne kontrole, klimatske 

naprave in druge opreme. 
 

Ob pregledu poslovanja CAA in analizi prihodkov in odhodkov po načelu 
denarnega toka je ugotovljen presežek  prihodkov nad odhodki v višini 

772.147,03 EUR. 
 

7.2Računovodski izkazi  

Računovodski izkazi obsegajo:  

 
- bilanca stanja na dan 31.12.2014 
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 

toka od 01.01.2014 do 31.12.2014 
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2014 do 
31.12.2014 

- izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov od 01.01.2014 do 

31.12.2014 
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 

01.01.2014 do 31.12.2014 
- stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil v letu 2014  
- izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov  

 

8 ZAKLJUČEK 

Letno poročilo agencije je revidirala družba za revidiranje IN REVIZIJA d.o.o., 
Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana, ki je bila izbrana po postopku zbiranja 
ponudb in je bila potrjena s sklepom Sveta agencije z dne 15.12.2014. 

Letno poročilo je bilo pripravljeno na sedežu Javne agencije za civilno letalstvo 
Republike Slovenije februarja 2015. 

V zvezi z zahtevo iz osmega odstavka 32. člena Sklepa o ustanovitvi Javne 
agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (sklep o ustanovitvi) glede 

ureditve vprašanja presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka 
prihodkov nad odhodki v znesku 787.151,00 EUR bo izdan poseben sklep. 



 

 



 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 
 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 



 

 



 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 


