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1 UVOD 

Letno poročilo agencije za leto 2019 temelji na podlagi sprejetega rebalansa 

programa dela in finančnega načrta za leto 2019, ki ga je Svet agencije obravnaval 
in sprejel na svoji 82. dopisni seji dne 06.06.2019 in h kateremu je dne 17.09.2019 
podala soglasje št. 014-13/2019/5-02011222 tudi Ministrica za infrastrukturo.  

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 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 01 
 

Številka faksa: 

 +386 1 244 66 99 
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Elektronska pošta: 

 info@caa.si 
 

Spletna stran: 

 www.caa.si 
 

Odgovorna oseba agencije: 

 Rok Marolt, direktor 
 

 

Predsednik Sveta agencije: 

 Franc Žmavc 
 
 

Člani Sveta agencije: 

   1. Franc Žmavc 

2. Zdravko Stare 
 

3. mag. Erazem Polutnik 
 
4. mag. Radivoj Jelen 

 
5. mag. Tomaž Poglajen 

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, 

– 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). 

 

mailto:info@caa.si
http://www.caa.si/
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1.3. Naloge in pristojnosti agencije  

Naloge agencije, izhajajoč iz 8. člena Sklepa o ustanovitvi so: 

(1) Agencija mora pri izvrševanju svojih nalog sprejeti vse ukrepe, ki so 
potrebni za dosego ciljev na področju upravnih, regulativnih in nadzornih nalog, 
pri tem pa mora v okviru svojih pristojnosti prispevati k uresničevanju ciljev in 

usmeritev, namenjenih spodbujanju varnosti, rednosti in nemotenosti zračnega 
prometa. 

(2) Agencija poleg nalog iz 179.i člena Zakona o letalstvu opravlja še 
naslednje naloge: 
-        na zahtevo ministrstva, pristojnega za promet, daje strokovna mnenja v 

zadevah na področju iz svoje pristojnosti; 
-        izvaja raziskave za izboljšanje letalske varnosti; 

-        predlaga spremembe letalskih predpisov in drugih pravnih aktov na področju 
letalske varnosti. 

(3) Pristojnosti in naloge agencije se ne nanašajo na pristojnosti in 

naloge, ki jih v skladu z Zakonom o letalstvu ter predpisi o državni upravi, javnih 
financah in zunanjih zadevah izvaja ministrstvo, pristojno za promet, ter na 

pristojnosti in naloge, ki jih v skladu s predpisi Evropske unije neposredno izvajata 
Evropska komisija in Evropska agencija za varnost v letalstvu. 

(4) Pristojnosti in naloge agencije, ki jih izvaja agencija v skladu z 

veljavnimi predpisi s področja civilnega letalstva, ter lastna tržna dejavnost se 
izvajajo tudi v tujini. 

(5) Agencija lahko izvaja tudi lastno tržno dejavnost. 

(6) Naloge stalnega nadzora, nadzora nad izvajanjem letalskih predpisov 
in druge operativne naloge zagotavljanja letalske varnosti, ki so v pristojnosti 

agencije, agencija zagotavlja 24 ur na dan, 7 dni v tednu. 

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

 strokovnih nalog,  

 nalog odločanja v upravnih zadevah, 

 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. 
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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 1: Pregled nalog 

 

Naloge Način izvajanja (postopki/procesi) Opombe 

Certificiranje1 in 
druge upravne 
zadeve2 

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 nadzor3 in 
varnostni nadzor4 

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). 
Mehanizem inšpekcijskega nadzora se 
uporablja tudi v primeru prijave ali 

drugih pokazateljev, ki kažejo na sum o 
nepravilnostih. 

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) 

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. 

                                                      
1 "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. /2018/1139)."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.2018/1139). 
2 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. 
3 "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.2018/1139). 
4 Pristojni organi izvajajo varnostni nadzor kot del njihovega nadzora zahtev, ki veljajo za navigacijske službe 

zračnega prometa in tudi za ATFM in ASM ter druge funkcije omrežja, z namenom, da se spremlja varno izvajanje 

teh dejavnosti in preverja, ali so izpolnjeni veljavni varnostni predpisi in ureditve za njihovo izvajanje (Uredba 

(EU) št. 1034/2011). 
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Agencija pri izvajanju teh nalog sodeluje tudi z drugimi nadzornimi organi in 
Evropsko komisijo.  

1.4 Organizacija agencije   

Agencija ima organ nadzora: svet agencije, ki ga sestavlja pet članov, izmed 
katerih je eden predsednik. 

Za strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje nalog ter za učinkovit 
notranji nadzor nad opravljanjem nalog na posameznih ožjih delovnih področjih iz 

pristojnosti agencije, ki so glede na naravo, vrsto in način opravljanja medsebojno 
povezane, so v agenciji organizirane naslednje notranje organizacijske enote:  

- Vodstvo 

- Sektor za podporo poslovanju  
- Sektor za plovnost 

- Sektor za letalske operacije in licenciranje osebja  
- Sektor za letališča, vzletišča in varovanje 
- Sektor za navigacijske službe zračnega prometa. 

 
Javna agencija za civilno letalstvo ima vzpostavljen sistem upravljanja letalske 

varnosti in skladnosti. Za zagotovitev optimalnega delovanja agencije se funkcija 
upravljanja varnosti in skladnosti (safety and compliance manager) opravlja 
neposredno pod vodstvom direktorja, medtem ko funkcijo podpore osebi 

odgovorni za sistem upravljanja varnosti in skladnosti (safety manager assistant) 
opravljajo vodje sektorjev in po potrebi drugi zaposleni, vsi po posebnem 

pooblastilu direktorja. Naloge so razvidne iz priročnika za upravljanje varnosti in 
skladnosti agencije. 
 

Agencija ima tudi več pogodbenih sodelavcev, zlasti za področje licenciranja 
letalskega osebja, ter zunanji računovodski servis in storitve informacijsko-

komunikacijske tehnologije (IKT).  
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Diagram 1:Organigram agencije 

 

Glede organizacijske sheme ni posebne pravne ureditve. Letalski predpisi EU, 

kakor tudi priporočila in standardi mednarodne organizacije za civilno letalstvo 
(ICAO) načeloma določajo, da država članica določi organ, organ pa vzpostavi 
dokumentirane postopke in organizacijsko strukturo. Seveda so pri tem lahko 

omejitev finančni viri, ki bi jih organ mora upoštevati. Iz navedenih razlogov bi 
morala biti organizacija in sistemizacija agencije funkcijska, izvedena po temeljnih 

procesih. 

Pomemben korak v letu 2016 je bila reorganizacija Javne agencije za civilno 
letalstvo RS, sprememba iz matrične organiziranosti se je pokazala kot dobra, kar 

se kaže v jasnih razmejitvah nalog posameznih sektorjev in posledično 
posameznikov znotraj sektorjev.  

Svet Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije je 29.02.2016 na 58. 
dopisni 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. 

1.5 Viri za delovanje agencije   

1.5.1 Človeški viri 

 

Na dan 31.12.2019 je bilo v agenciji po zbirnem kadrovskem načrtu 65,7 
zaposlenih, (od tega ena zaposlitev za 20 % delovnega časa, ena za 50 % 

delovnega časa in eno nadomeščanje za čas porodniškega dopusta). V okviru plač 
za leto 2019 so bili planirani stroški za 67 zaposlenih, kot dovoljuje Zbirni kadrovski 
načrt oseb javnega prava. Po trenutno potrjenem ZKN je dovoljeno število 
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zaposlenih 67, kar je skladno z izhodišči za pripravo kadrovskega načrta za leti 

2018 in 2019, ki ga je posredovalo Ministrstvo za infrastrukturo z dopisom št. 
1000-3/2019/23 z dne 20.05.2019. 

Po strukturi so na agenciji zaposlene naslednje kategorije osebja: 

Tabela 2: Zaposleni 
 

Kategorija Število na dan 

31.12.2017 

Število na dan 

31.12.2018 

Število na dan 

30.06.2019 

Število na dan 

31.12.2019 

Letalski nadzorniki 27,5 26,5 29 31,50 

Nadzorniki 20,2 20,2 18,20 17,20 

Drugo osebje 15 15 17 17 

Nadomeščanje  / 1 / 1 

Skupaj 62,7 
61,7 (+ eno 

nadomeščanje) 

64,20 65,70 (+eno 

nadomeščanje) 

 

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. Ker pa to ni 
bilo realizirano v celoti, niti se določene naloge niso oddale zunanjim usposobljenim 

subjektom je Evropska komisija pričela postopek pred Evropskim sodiščem glede 
neizvajanja nekaterih EU Uredb. In ga 15.2.2017 ustavila. 

Od ustanovitve do danes pa je agencija dobila tudi dodatne naloge na podlagi novih 
uredb EU glede certificiranja zrakoplovov, plovnosti in okoljske ustreznosti5, stalne 
plovnosti6, letalskih operacij7, licenciranja letalskega osebja8, pravil v zraku9, 

navigacijskih služb zračnega prometa10, načrta izvedbe (Performance plan) za 
                                                      
5 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) 
6 Uredba Komisije (EU) št. 1321/2014 z dne 26.novembra 2014 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih 

proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami  
7 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) 
8 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)  
9 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) 
10 Uredba Komisije (EU) št. 1034/2011,  Uredba Konisije (EU) 1035/2011 in Uredba Komisije (EU) 2015/340 z 

dne 20. februarja 2015 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za licence in certifikate kontrolorjev zračnega 

prometa 
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navigacijske službe zračnega prometa11 (vključno z nadzornim delom agencije, ki 

predstavlja za ta segment nacionalni nadzorni organ NSA) in funkcij omrežja ter  
letališč12. Agencija mora zagotoviti tudi zadostno število kompetentnih ljudi za 

implementacijo novih predpisov EU. 

Tako je bilo planirano, da bo v letu 2019 zaposlenih 67 javnih uslužbencev. To je 
bilo  izhodišče za planiranje sredstev in razpoložljivosti osebja za leto 2019.  

V skladu z navedenim je razpoložljivost osebja v agenciji kot izhaja iz tabele (sicer 
pa je porazdelitev časovnih (število razpoložljivih efektivnih ur) virov agencije v 

letu 2019 natančno predstavljena in opisana v finančnem delu dokumenta  dela v 
poglavju 9.3.2). 

Povprečna razpoložljivost osebja v agenciji v letu 2019 je bila 64,27 zaposlenega.  

Tabela 3: Razpoložljivost zaposlenih v letu 2019 
 

Kategorija 
Število dni 

2019  
% 

Opombe 

Razpoložljivi delovni dnevi 
agencije* 

16.002 100,00 

 

 

V letu 2019 je 

bilo 249 

razpoložljivih 

delovnih dni. 

 

 

 

Dopusti 1.973 12,33 

Bolniški stalež 516 3,22 

Usposabljanje 385 2,41 

Druge odsotnosti 

(krvodajalstvo, očetovski 
dopust,…) 

48 0,30 

Efektivni delovni dnevi 
agencije 

13.080 81,74 

Efektivne delovne ure 94.830   

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 390/2013 z dne 3. maja 2013 o določitvi načrta izvedbe za navigacijske 

službe zračnega prometa in funkcije omrežja 
12 Uredba Komisije (EU) št. 139/2014 z dne 12. februarja 2014 o določitvi zahtev in upravnih postopkov v zvezi 

z aerodromi 



 

16 

 

2 NALOGE ZARADI NESKLADIJ UGOTOVLJENIH V 
MEDNARODNIH INŠPEKCIJAH 

2.1 Neskladja ugotovljena v mednarodnih inšpekcijah in 

njihova odprava   

Republika Slovenija, in posredno Agencija za civilno letalstvo, ima odprta 
neskladja, glede implementacije standardov in priporočene prakse mednarodne 
organizacije za civilno letalstvo ICAO (19 ICAO dodatkov).  

 
V prvi polovici leta 2019 so bile aktivnosti na tem področju usmerjene v ponovni 

pregled predloga korektivnih ukrepov v ICAO bazi podatkov (OLF), saj je bil v 
Republiki Sloveniji konec meseca avgusta in v začetku meseca septembra 2019 
izveden ICAO ICVM (Coordinated Validation Mission), z namenom izboljšanja 

stopnje implementacije ICAO predpisov (EI). Poleg tega smo v prvi polovici leta 
2019 v ICAO bazi končali z vnosom osnovnih podatkov o letalstvu v Republiki 

Sloveniji (State Aviation Activity Questionnaire). 
 
Dejanski ICAO nadzor je pokazal velik napredek, ki ga je RS dosegla na tem 

področju, saj je iz osnutka končnega poročila razvidno, ki ga je ICAO izdal 
novembra 2019,precejšen napredek. Več o tem v poglavju 3. 

 
V zvezi z EASA Standardizacijskimi inšpekcijskimi skupinami je so vsa neskladja iz 
preteklih let odpravljena na vseh področjih. 

 
V letu 2019 so bile načrtovane tri EASA Standardizacijske inšpekcije in sicer na 

področju letalskega osebja in licenciranja, na področju letalskih operacij in na 
novem področju SYS (Upravljanje varnosti in poročanje o dogodkih), izvedli sta se 
dve. Skladno z EASA obvestilom je inšpekcija na področju letalskih operacij (OPS) 

prestavljena v leto 2020. 
 

V prvem polletju 2019 je bila opravljena ena EASA Standradizacijska inšpekcija in 
sicer za področje letalskega osebja in licenciranja (FCL.SI.05.2019), ki je bila med 
20. in 24.05.2019, v drugem polletju pa EASA Standardizacijska inšpekcija za 

področje sistema upravljanja in poročanja o dogodkih (SYS.SI.10.2019). 
Standardizacijska inšpekcija je bila v Agenciji za civilno letalstvo opravljena od 8. 

do 11.10.2019, zajemala pa je izvajanje evropskih predpisov na področju 
sistemskih dejavnikov za varnost v letalstvu (SYS). Več o tem v poglavju 3.6. V 

okviru inšpekcije so bila podana tri neskladja, načrt korektivnih ukrepov pa je bil 
poslan na EASA v sredini januarja 2020 in je v fazi usklajevanja. 
 

2.1.1 Področje plovnosti  

 

Odprtih neskladij na področju plovnosti v času poročanja ni. 
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V aprilu 2020 je napovedan standardizacijski nadzor s strani EASA na področju 

začetne in stalne plovnosti. Na sektorju za plovnost v zvezi s tem potekajo stale 
aktivnosti na področju optimiziranja procesov in stalnega nadzora organizacij 

povezanih s stalno in začetno plovnostjo. 

 

V mesecu avgustu je bil izveden tudi ICVM nadzor s strani ICAO. Sektor za plovnost 
je dosegel 96% usklajenost z ICAO standardi. Oprta neskladja so posledica 

neusklajenosti evropske zakonodaje z ICAO zahtevami. Več o tem v poglavji 3.3. 

 

2.1.2 Področje licenciranja osebja  

 

 Licenciranje osebja in organizacije za usposabljanje 
 

EASA je v mesecu maju 2019 opravila razširjeni standardizacijski nadzor 
(referenčna številka: FCL.SI.05.2019) na področju licenciranja osebja (teoretični 

izpiti, certifikacija pilotov, nadzor na izpraševalci letenja in osebami, letalska 
komunikacija) in organizacijami za usposabljanje (ATO – odobrene organizacije za 
usposabljanje in DTO – prijavljene organizacije za usposabljanje).  

 
Nadzor je vključeval tudi nadzor dejanskega nadzora nad odobreno organizacijo 

za usposabljanje. 
 
Končno poročilo EASA ni vsebovalo ugotovljenih neskladij, kar pomeni, da 

predmetno področje deluje v skladu z ustreznimi predpisi (zahvaljujoč tudi 
internemu sistemu zagotavljanju skladnosti in identifikaciji lastnih 

pomanjkljivosti), kljub temu, pa je komisija priporočila izboljšanje na naslednjih 
segmentih: 
 

- Izboljšanje metodologije za izvajanje nadzora na sistemom zagotavljanja 
letalske varnosti v organizacijah (SMS) in izboljšanje sistema ocenjevanja 

skladnosti objektov in naprav ter nadzora standardov usposabljanja; 
- Razširjeno izvajanje vzorčenja letov (nadzor dejanskega poteka 

usposabljanja in nadzor različnih tečajev usposabljanje (ne samo PPL(A)). 
 
Priporočila se bodo resno obravnavala in stremela k izboljšanju in nadgradnji 

celotnega sistema.  

 

Simulacijske naprave za usposabljanje (FSTD) 

 

Na področju letalskih simulatorjev (referenčna številka: FSTD.SI.09.2017).  ni 

odprtih EASA neskladij. 

Naslednja EASA standardizacijska inšpekcija se pričakuje v oktobru 2020. 
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2.1.3 Področje letalske medicine   

 
Na področju MED  ni odprtih EASA neskladij. 

 

2.1.4 Področje letalskih operacij  

 
Na področju OPS  ni odprtih EASA neskladij. 

 
Naslednja EASA standardizacijska inšpekcija se pričakuje v novembru 2020. 
 

2.1.5 Področje preverjanj na ploščadi  

 

Na področju preverjanj na ploščadi agencija nima odprtih neskladij.  
 
Sicer je  to področje vmeščeno v standardizacijske inšpekcije s področja letalskih 

operacij in ga EASA več ne pregleduje samostojno.  
 

2.1.6 Področje varovanja civilnega letalstva  

 

V času od 4. do 8. novembra 2019 je ICAO izvedel »off site« nadzor USAP CMA 
glede skladnosti s standardi in priporočeno prakso Priloge 17 Security.  
 

Koncem leta smo prejeli osnutek poročila. V pripravi so morebitne pripombe na 
poročilo. 

 
Neuradno je rezultat ICAO USAP nadzora 94.65% po kriteriju povprečnega EI 
(efective implementation) of CEs (critical elements). 
 

2.1.7 Področje navigacijskih služb zračnega prometa  

 

Na področju ATM/ANS ni odprtih EASA neskladij. 

 

Naslednja EASA standardizacijska inšpekcija se pričakuje v marcu 2020. 

 
V času od 26. avgusta do 3. Septembra je ICAO izvedla nadzor ICAO Coordinated 

Validation Mission (ICVM). Na področju navigacijskih služb zračnega prometa je 
ostalo odprto eno neskladje, ki se nanaša na prenos prilog k Čikaški konvenciji v 

slovenski pravni red. Vsa preostala neskladja so bila tekom nadzora odpravljena. 
Več o tem v poglavji 3.3. 
Predlog korektivnega ukrepa za ugotovljeno neskladje bo predložen v začetku leta 

2020. 
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2.1.8 Področje letališč in vzletišč  

 

 

Na področju letališč in vzletišč ni odprtih EASA neskladij, niti se ne pričakuje EASA 
standardizacijska inšpekcija v letu 2020. 
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3 NALOGE V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM VARNOSTI 

IN SKLADNOSTI  

3.1 Uvod 

Kratek pregled leta 2019 v številkah: 

UPRAVLJANJE SKLADNOSTI UPRAVLJANJE VARNOSTI 

Število izvedenih 
notranjih presoj 

Število ugotovljenih 
neskladij 

Število 
priporočil 

Število SB 
(Safety Board) 

Poročila o dogodkih 

4  
(ANS, SSD, ADR, 

SEC) 
13 7 31 

Število dogodkov: 940 
 
Število poročil: 1161 
 
Število prvih poročil, 
dopolnitev in zaprtih 
poročil: 1640 

 
Neskladja in 

priporočila glede na 
ICAO CE* 

 

CE-3: 2 
CE-4: 2 
CE-5: 7 
CE-6: 1 
CE-7: 1 
CE-8: 1 

Opomba: enemu 
neskladju sta bila 
določena dva CE  

CE-4: 1 
CE-5: 5 
CE-6: 1 
CE-8: 1 
Opomba: 
enemu 
priporočilu 
sta bila 
določena 
dva CE 

Število sklepov: 
82 
(realizirani:53, 
rok poteče v 
letu 2020:22, 
N/A: 7) 

*CE-1: Primarna letalska zakonodaja, CE-2: Ostala zakonodaja, CE-3: Sistem civilnega letalstva, CE-4: Kadrovski viri in 

kvalifikacije osebja, CE-5: Tehnična navodila, procesi…, CE-6: Licenciranje/certifikacija, CE-7: Nadzor, CE-8: Razreševanje 

zaznanih tveganj 

Tabela 1: Upravljanje skladnosti/upravljanje varnosti 

Zagotavljanje skladnosti in letalske varnosti v Agenciji za civilno letalstvo ni samo 
prioriteta, ampak tudi vrednota. Agencija skladnost in letalsko varnost zagotavlja 
z/s: 

- aktivnim sodelovanjem pri aktivnostih povezanih z Global Aviation Safety 
Plan (GASP), European Plan for Aviation Safety (EPAS) in European Regional 
Aviation Safety Plan (EUR RASP) ter posledično pri aktivnostih povezanih z 

Državnim programom upravljanja letalske varnosti (zagotavljanje ključnih 
podatkov o letalski varnosti); 

- odpravo ICAO neskladij iz leta 2010 in leta 2019, kar ima za posledico večjo 
skladnost delovanja letalskih organov in letalske industrije v Republiki 
Sloveniji z mednarodno zakonodajo; 

- aktivnim sodelovanjem pri Standardizacijskih inšpekcijah, ki jih EASA izvaja 
v RS za področja, ki jih pokriva CAA (AIR, OPS/RAMP, ACW, FSTD, ANS, 

ADR, MED, SYS), skladno z osnovno uredbo ter delegiranimi in izvedbenimi 
akti, sprejetimi na podlagi osnovne uredbe, kar posledično pomeni 
standardizacijo delovanja navedenih področij iz domene pristojnih 

nadzornih organov, kot tudi letalske industrije v skladu z EU zakonodajo; 
- aktivnim sodelovanjem pri inšpekcijah, ki jih na področju SEC v RS izvaja 

Evropska komisija; 
- odpravljanjem morebitnih neskladij iz prejšnjih dveh alinej; 
- z aktivnim vključevanjem v delo delovnih skupin, ki jih vodita EASA in 

Evropska komisija (SSC, NSC, MAB, TeBs, NoA, SPN, Air Safety Committee, 
EASA Committee,  …); 
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- zagotavljanjem CAA inšpektorjev za sodelovanje v EASA Standardizacijskih 

inšpekcijah (AIR, OPS, FCL, ANS, MED); 
- zagotavljanjem CAA inšpektorjev za sodelovanje pri EU ocenah držav in 

operatorjev v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 
2111/2005; 

- spremljanjem in vrednotenjem indikatorjev letalske varnosti, trendov in 

opozorilnih vrednosti; 
- izdelavo, spremljanjem in poročanjem indikatorjev letalske varnosti v zvezi 

s izvedbenim načrtom za drugo referenčno obdobje (PP RP2); 
- koordiniranjem/izvajanjem internih presoj za doseganje skladnosti z Uredbo 

(EU) št. 2018/1139 ter delegiranimi in izvedbenimi akti, sprejetimi na 

podlagi osnovne uredbe; 
- regulativnimi aktivnostmi (izdaja plovnostno-tehničnih zahtev, operativno-

tehničnih zahtev, direktiv o varnosti, priročnikov za delo nadzornega osebja 
agencije, certifikacijskih specifikacij, sprejemljivih načinov skladnosti in 
navodil, sodelovanje pri prenovi Zakona o letalstvu); 

- odločanjem o upravnih zadevah, nadzornih in prekrškovnih postopkih; 
- revizijami Priročnika za upravljanje skladnosti in letalske varnosti – 

Compliance Monitoring and Safety Management System Manual (CMSMSM) 
- dokumentiranjem, rednim posodabljanjem in spremljanjem skladnosti 

upravljanja agencije za doseganje skladnosti z Uredbo (EU) št. 2018/1139 
ter delegiranimi in izvedbenimi akti, sprejetimi na podlagi te uredbe; 

- stalnimi izboljšavami sistema poročanja o dogodkih. 

Opisane naloge se opravljajo stalno, opravljajo se v vseh notranjih organizacijskih 

enotah agencije, tako horizontalno kot vertikalno, medtem ko se koordinacija teh 
nalog opravlja na najvišjem, to je na vodstvenem nivoju.  

Na področju upravljanja skladnosti in letalske varnosti smo se v letu 2019 

osredotočili zlasti na: 

- implementacija EPAS-MST in SIT, 
- koordinacija aktivnosti do zaprtja ICAO neskladij, 

- poročanje o dogodkih, 
- ozaveščenost, 
- sistemski dejavniki za izvajanje upravljanja varnosti v letalstvu – SYS. 

3.2 Implementacija EPAS – MST (Member State Tasks) in SIT 

(Slovenian Tasks) 

Za učinkovito obvladovanje kazalnikov varnostne uspešnosti, ki so določeni v 
Državnem programu upravljanja letalske varnosti in implementacijo nalog držav 
članic, ki jih določa EPAS, je CAA ustanovila delovne skupine, ki se ukvarjajo s 

posameznimi nalogami držav članic (MST) in skupine, ki se ukvarjajo z nalogami, 
ki preprečujejo/zmanjšujejo nacionalna tveganja (SIT). Delovne skupine so 

predlagale ukrepe za ublažitev identificiranih tveganj. Ti ukrepi so navedeni v 
Državnem načrtu za varnost v letalstvu, (revizija 2.0, z dne 23.04.2019) vsebujejo 

pa sprejemanje predpisov, politiko, ciljno usmerjeni varnostni nadzor/varnostno 
analizo in promocijo varnosti. 
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Naloge se delijo na: 

 sistemske zadeve; 
 operativne zadeve v povezavi z različnimi področji letalstva (komercialni 

zračni promet/letala, operacije s helikopterji, splošno letalstvo – 
nekomercialne operacije); 

 varno vključevanje novih tehnologij in konceptov ter 

 nove izdelke, sisteme, tehnologije in operacije. 
 
MST/SIT številka Naloga 

 Sistemske zadeve 

MST.001 Prioritizacija dela na slovenskem SSP  
Prioritization of work on Slovenian SSP  

MST.002 Promocija sistema upravljanja varnosti  
Promotion of SMS 

MST.003 Spremljanje podatkov o letu  
Flight data monitoring 

MST.026 Ocena sistema upravljanja varnosti  
SMS Assessment (SMS assessment tool) 

MST.028 Vzpostavitev in ažuriranje slovenskega plana za letalsko varnost 
Establishment and maintaining of the Slovenian Plan for Aviation Safety 

 Operativne zadeve - komercialni zračni promet/letala 

MST.004 Izguba nadzora med letom  
Loss of control in flight 

MST.005 Ogenj, dim in hlapi  
Fire, smoke and fumes 

MST.006 Nadzorovani let v teren  
Controlled flight into terrain 

MST.007  Izlet z vzletno-pristajalne steze  
 Runway excursions 

MST.010 Tveganje trčenja/nevarno srečanje letal/trčenje v zraku  
Mid-air collision 

MST.014 Vdor na vzletno-pristajalno stezo  
Runway incursions 

MST.018 Varnost na tleh  
Ground safety 

MST.029 Implementacija rešitev SESAR v povezavi z vzletno – pristajalnimi stezami 
Implementation of SESAR runway safety solutions 

MST.024  Izguba razdvajanja med civilnimi in vojaškimi zrakoplovi  
 Loss of separation between civil and military aircraft 

MST.030 Implementacija rešitev SESAR katerih cilj je zmanjšati tveganje trčenja v 
zraku in TMA  
Implementation of SESAR solutions aiming to reduce the risk of mid-air collision en-route and 

TMA  

SIT.001 Trčenja s pticami  
Bird strikes 

SIT.002 Prevoz nevarnega blaga  
Transportation of Dangerous Goods 

SIT.003 Težave s sistemi in komponentami na zrakoplovih  
SCF-NP issues 

 Operativne zadeve – operacije s helikopterji 

MST.015 Dogodki povezani z varnostjo helikopterjev  
Helicopter safety events 

MST.031 Implementacija rešitev SESAR, katerih cilj je omogočiti varne operacije IFR 
Implementation of SESAR solutions aiming to facilitate safe IFR operations 

 Operativne zadeve - splošno letalstvo – nekomercialne operacije 

MST.016 Kršitve zračnega prostora 
Airspace infringement risk in General Aviation 

MST.025 Izboljšanje razširjanja varnostnih sporočil 
Improvement of the dissemination of safety messages  

MST.027 Razvoj kulture pravičnosti  
Development of Just culture in GA 

SIT.004 Padala, jadralna padala, jadralna letala in ultralahka letala 
Parachuters, paragliders, hang gliders and microlights airplanes 

 Varno vključevanje novih tehnologij in konceptov 



 

23 

 

MST.019 Boljše razumevanje upravljavske strukture operatorjev 
Better understanding of operators’ governance structure 

SIT.005 Droni 
Drones 

 Novi izdelki, sistemi, tehnologije in operacije 

MST.020 Izguba radarskega zaznavanja zrakoplovov 
Loss of radar detection 

 
Tabela 2: Naloge vsebovane v Državnem načrtu za varnost v letalstvu 

3.3  Koordinacija aktivnosti do zaprtja ICAO neskladij 

V prvi polovici leta 2019 smo na tem področju svoje aktivnosti usmerili v ponovni 
pregled predloga korektivnih ukrepov v ICAO bazi podatkov (OLF), saj je bil v 
Republiki Sloveniji konec meseca avgusta in v začetku meseca septembra 2019 

izveden ICAO ICVM (Coordinated Validation Mission), z namenom izboljšanja 
stopnje implementacije ICAO predpisov (EI). Poleg tega smo v prvi polovici leta 
2019 v ICAO bazi končali z vnosom osnovnih podatke o letalstvu v Republiki 

Sloveniji (State Aviation Activity Questionnaire). 

Dejanski ICAO nadzor je pokazal velik napredek, ki ga je RS dosegla na tem 
področju, saj je iz osnutka končnega poročila razvidno, ki ga je ICAO izdal 

novembra 2019, razvidno naslednje: 

 RS je v letu 2010 v sklopu USOAP nadzora sistema civilnega letalstva 
Slovenije, dosegla skupni nivo implementacije Čikaške konvencije in njenih 

prilog, v višini 63,85% za osem kritičnih elementov državnega sistema 
nadzora nad letalsko varnostjo. 

 Maja 2018 je bila izvedena validacijska dejavnost, v kateri je skupina 

pregledala napredek države na področju ANS. Po tem pregledu je bil skupni 
nivo implementacije posodobljen na 64,73%. 

 ICVM je bil v Sloveniji izveden od 26. avgusta do 3. septembra 2019. 
Skupina ICVM je pregledala napredek pri obravnavi 207 PQ na področjih 
LEG, ORG, PEL, OPS, AIR, ANS in AGA. Po tem pregledu je bil status 124 PQ 

spremenjen v zadovoljiv, sedem PQ pa se ne uporablja več, kar je povzročilo 
posodobljen nivo implementacije v višini 81,87 odstotka. 
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Graf 1: EI po področjih (pred in po ICVM) 

Po prejemu osnutka poročila je Agencija pripravila pripombe/odgovor na osnutek, 
ki ga je MZI posredovalo na ICAO v mesecu decembru 2019. Po prejemu končnega 

poročila, bo Agencija pričela z vnosom predloga korektivnih ukrepov v OLF in z 
dejansko implementacijo korektivnih ukrepov. 

Glede na to, da v sklopu ICVM ICAO ni preveril področja AIG, ki ostaja na ravni iz 
leta 2010 (31,82%), ter da na področju AGA rezultat še vedno ni zadovoljiv, se je 

delegacija RS, ob robu zasedanja 40. Skupščine ICAO, dne 30. 9. 2019, v prostorih 
ICAO sestala z odgovornimi za projekt USOAP. Slovenski delegaciji je bilo 

pojasnjeno, da je ICAO v fazi prenove USOAP sistema in da obstaja možnost, da 
bi se skupaj z nadzorom na področju SSP (Aneks 19) opravil tudi nadzor na 
področju AIG, predvidoma leta 2021. 

 
Zaradi zagotovitve izboljšanja sodelovanja z ICAO ter učinkovitejšega 

zagovarjanja evropskih stališč, je RS v letu 2019 pričela s sodelovanjem v skupini 
European Safety and Air Navigation Coordination Group, pri čemer se zagotavlja 

koordinacija vseh področij, ki jih pokriva CAA.  
 
Glavni cilji skupine so: 

 usklajevati evropske prispevke, tudi za skupščine ICAO in vzdrževati dialog 
s ključnimi mednarodnimi partnerji v okviru priprav na večje dogodke ICAO; 

 vzdrževati dialog z evropskimi zainteresiranimi stranmi in ključnimi 
mednarodnimi partnerji v okviru priprav na večje dogodke ICAO; 

 uskladiti skupne elemente odgovorov na dopise države ICAO, za katere je 

strateški interes za Evropo; in 
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 prek kontaktne točke za vprašanja letalske varnosti poročati generalnim 

direktorjem o izvajanju svojega delovnega programa in oblikovati predlog 
za njegovo prihodnje delo. 

 
Njeno članstvo sestavljajo države članice ECAC / EU, EASA, SESAR JU in 
EUROCONTROL, skupina pa se lahko po potrebi sestane do osemkrat na leto, na 

primer v letih, ko potekajo skupščine ICAO. 
 

V letu 2019 je bilo delo skupine usmerjeno predvsem na priprave na 40. skupščino 
ICAO, ki je potekala od 24. 09. – 04. 10. 2019, medtem ko bodo v letu 2020 in v 
prvi polovici leta 2021 potekale priprave na ICAO 3. High Level Safety Conference. 

3.4 Poročanje o dogodkih  

Agencija je pristojni organ za izvajanje in nadzor nad izvajanjem Uredbe 
376/2014, ki med drugim določa, da morajo nacionalni organi podatke o dogodkih 
iz svojih nacionalnih baz redno prenašati v evropsko podatkovno zbirko. Stalna 

naloga CAA je zbiranje podatkov in obdelava prejetih poročil o dogodkih v civilnem 
letalstvu.  

V letu 2019 (do vključno 10.01.2020)13 je bila CAA s strani različnih poročevalcev 

obveščena o 940 dogodkih, od tega jih je 13 trenutno14 klasificiranih kot nesreča 
(8 nesreč jadralnih padalcev in pet nesreč z manjšimi športnimi letali oziroma 

ULN). Dejansko je bilo v letu 2019 na CAA posredovanih 116115 poročil o dogodkih 
(brez poročil o (končnih) rezultatih analiz), medtem ko je CAA skupaj (prva 
poročila, dopolnitve in zaprta poročila) prejela 1640 poročil. 

                                                      
13 Podatki se nanašajo na poročila, na rezultate analiz (ki jih morajo poročevalci na CAA poslati v 30 dneh od 

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

mesecih od dneva, ko so poslali prvo poročilo), ki jih je CAA prejela do vključno 10.01.2020. 
14 Podatki se bodo morda razlikovali v Letnem poročilo o letalski varnosti za leto 2019, odvisno od analiz, ki na 

dan 10.01.2020 še niso zaključene. 
15 Število poročil in število dogodkov se ne ujemata, ker mora v nekaterih primerih, v skladu z Uredbo (EU) št. 

376/2014, o istem dogodku poročati več poročevalcev. 
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Graf 2: število dogodkov po mesecih 

 

Graf 3: število poročil po poročevalcih 

3.5 Ozaveščenost 

Na področju interne ozaveščenosti bomo tudi v prihodnje pozorni zlasti na 
izboljšanje razumevanja ciljev in namena upravljanja skladnosti in letalske 
varnosti, pri čemer bo poseben poudarek na prevzemanju dolžnosti in 
odgovornosti vseh deležnikov v letalstvu; ponovno bomo skušali pojasniti, da 

minimalna skladnost z zahtevami pomeni zgolj minimalno opravljanje nalog, ki ne 
zadostuje za dosego cilja agencije - zagotavljanje varnosti na visoki ravni; 

zaposlene bomo ozaveščali  o letalski varnosti in potrebi po skladnosti z Uredbo 
(EU) št. 2018/1139 ter delegiranimi in izvedbenimi akti, sprejetimi na podlagi te 
uredbe. 
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Z namenom ozaveščanja splošne letalske javnosti in promocije letalske varnosti je 

CAA 09. in 10.05.2019, v Kranjski gori organizirala 1. CAA konferenco o letalski 
varnosti, z naslednjimi vsebinskimi sklopi: 

 upravljanje letalske varnosti na nacionalni ravni; 
 novi izzivi v letalstvu; 
 varnost na letališčih; 

 helikopterske operacije; 
 državni načrt za varnost v letalstvu – izbrane vsebine; 

 obravnava varnostnih dogodkov in SAR. 
 
Udeležencev na konferenci je bilo približno 100. 

Po končani konferenci je CAA pripravila spletno anketo, na katero je odgovorilo 55 
udeležencev. Vsi vprašani so odgovorili, da bi se tovrstne konference ponovno 
udeležili.  

V nadaljevanju prikazujemo nekaj rezultatov ankete. 

 
 

Graf 4: udeleženci konference po področjih dela 
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Graf 5: Zadovoljstvo udeležencev konference po kriterijih 

 

 

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

dogodkih (in kulture pravičnosti) izvedla sledeče aktivnosti (vse v obliki 
predavanj): 

 osvežitveni seminar za FI(S) v Celju (09.03.2019) 
 konferenca o letalski varnosti v Kranjski Gori (09. in 10.05.2019) 

 predavanje za ARSO v prostorih CAA (05.11.2019) 
 predavanje na Dnevih tožilcev, v sklopu sodelovanja s tožilstvom in širjenja 

ozaveščenosti med tožilci (02.12.2019) 

 predavanje na konferenci o plovnosti v Šenčurju (06.12.2019). 
 

Poleg navedenega, je 13.12.2019 agencija organizirala Sestanek z organizacijami 
za usposabljanje - ATO&DTO z namenom ozaveščanja o novostih na področju 
organizacij za usposabljanje letalskega osebja. 

 

3.6  Sistemski dejavniki za izvajanje upravljanja varnosti v 

letalstvu - SYS 

 

EASA je v letu 2018, poleg tradicionalnih področij, pričela s Standardizacijskimi 

inšpekcijami tudi na področju sistemskih dejavnikov za izvajanje upravljanja 

varnosti v letalstvu (SYS – Systemic Enablers for Aviation Safety). Omenjene 

inšpekcije bodo v vseh državah članicah izvedene med leti 2018-2020.  

 

Na začetku bo to področje preverjalo izvajanje izbora zahtev iz Uredbe (EU) št. 

376/2014 in zahteve organov, ki obravnavajo izvajanje sistema upravljanja na 
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usklajen način na vseh področjih. Na poznejši stopnji bosta tudi preverjena 

izvajanje Državnega varnostnega programa (SSP) in Evropskega načrta za varnost 

v letalstvu (EPAS). 

 

Standardizacijska inšpekcija je bila v Agenciji za civilno letalstvo opravljena od 8. 

do 11. oktobra 2019, zajemala pa je izvajanje evropskih predpisov na področju 

sistemskih dejavnikov za varnost v letalstvu (SYS), in sicer 

 izbrane člene Uredbe (EU) št. 376/2014 na področju poročanja, analize in 

spremljanja dogodkov v civilnem letalstvu, 

 skupne obveznosti, ki izhajajo iz Uredbe (EU) 2018/1139, prej (ES) 

216/2008 in   

 izbrane zahteve organa, ki se nanašajo na vzpostavitev in vzdrževanje 

sistema upravljanja na področjih licenciranja letalskega osebja (ACW), 

letalskih operacij (OPS), letališč (ADR) in licenc in potrdil kontrolorjev 

zračnega prometa (ATCO). 

 

Opažena je bila odlična stopnja implementacije navedenega v prejšnjem odstavku, 

ugotovljeni sta bili le 2 neskladji, obe v zvezi z Uredbo (EU) št. 376/2014. Po 

podatkih EASA, je povprečno število ugotovljenih neskladij v tovrstnih inšpekcijah  

v državah članicah 7,9. 

 

V letu 2019 so bile v luči priprav na Standardizacijsko inšpekcijo na področju 

sistemskih dejavnikov za izvajanje upravljanja varnosti v letalstvu in tudi zaradi 

korektivnih ukrepov ter zaradi priprav na ICAO ICVM, narejene 4 revizije Priročnika 

za upravljanje skladnosti in letalske varnosti, in sicer: 

 verzija 9, z dne 20.05.2019  

 verzija 10, z dne 30.08.2019   

 verzija 11, z dne 30.09.2019 in  

 verzija 12 z dne 20.12.2019. 
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4 NALOGE V ZVEZI Z NADZOROM  

4.1 Certifikacijski postopki in druge upravne zadeve ter 

stalni nadzor in nadzor varnosti  

Z namenom izboljšanja kakovosti nalog povezanih s postopki certifikacije in 
nadzora in zaradi vse kompleksnejših EU Uredb z vso večjo prepletenostjo med 
področji, je bila v letu 2018 sprejeta odločitev, da se implementira sistem EMPIC-

EAP (European Aviation Processing System), ki  predstavlja centralno programsko 
orodje za upravljanje podatkovne baze, kjer se nahajajo vse ključne listine, ki jih 

izdaja agencija za posamezno področje v okviru letalske varnosti v poslovanje 
Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije. Na podlagi pogodbe z 
omenjenim podjetjem se je pričelo z implementacijo v oktobru 2019 (področje 

vseh letalskih licenc in register zrakoplovov), nadaljevalo pa se bo v letih 2020 do 
2022. 

4.1.1 Področje plovnosti  

Na področju plovnosti se opravljajo naloge skladno s predpisi, ki veljajo za države 
članice, katere implementacijo in izpolnjevanje zahtev nadzira EASA in na podlagi 
nacionalnih predpisov; Zakona o letalstvu in pravilnikov, ki urejajo posamezna 

področja civilnega letalstva.  

Strokovno področje plovnosti skupaj z drugimi strokovnimi področji (letalske 
operacije in licenciranje osebja) pokriva tudi tehnične sporazume glede prenosa 

odgovornosti med pristojnimi organi, v primerih t.i. leasinga. Ti sporazumi 
podrobneje definirajo kakšna je razmejenost med nalogami države registra 
zrakoplova in države operaterja zrakoplova. 

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

UREDBA (ES) št. 2018/1139 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, z dne 4. julija 
2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije 

Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, 
(ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU 
in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 

552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta 
(EGS) št. 3922/91 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 (EU) št. 1321/2014 z dne 26. novembra 2014 o stalni 
plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o 

potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami. 
Omenjena Uredba ustrezno ureja v svojih prilogah več področij, kot so: 
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o Priloga I: Del-M  

o Priloga II: Del 145  

o Priloga III: Del 66  in 

o Priloga IV: Del 147  

Tabela 5: Pregled obračunanih identov Tarife za izvajanje storitev do 31.12.2019 

na področju plovnosti  

 

Ident Naziv 
Število 

obračunanih 

identov 2019 

AIR-10-3A-T-01 CAMO - vodenje stalne plovnosti - Potrdilo po Del M poddel G 3 

AIR-10-3A-T-05 CAMO - vodenje stalne plovnosti - Letala od 2.731 do 5.700 kg MTOM 3 

AIR-10-3A-T-06 CAMO - vodenje stalne plovnosti - Letala od 5.701 do 27.000 kg MTOM 3 

AIR-10-3A-T-07 CAMO - vodenje stalne plovnosti - Letala od 27.001 do 70.000 kg MTOM 2 

AIR-10-3A-T-09 CAMO - vodenje stalne plovnosti - Helikopterji do 3.175 kg MTOM in en motor 2 

AIR-10-3A-T-10 CAMO - vodenje stalne plovnosti - Helikopterji nad 3.175 kg MTOM 1 

AIR-10-3B-T-05 CAMO - privilegij po Podddelu I Dela M - Letala od 5.701 do 27.000 kg MTOM 2 

AIR-10-3B-T-06 CAMO - privilegij po Podddelu I Dela M - Letala od 27.001 do 70.000 kg MTOM 1 

AIR-10-3D-T-01 Sprememba obsega potrdila po Del M Poddel G 23 

AIR-10-3D-T-02 Stalni nadzor po podizvajalcu - letna tarifa 1 

AIR-11-3-T-06 Certifikacija zrakoplovov - Potrditev načrta spremembe ali popravila 1 

AIR-11-3-T-07 Certifikacija zrakoplovov - Izdaja Mode S-kode in/ali sprememba podatkov 36 

AIR-11-3-T-10 Certifikacija zrakoplovov - Spričevalo o hrupu 23 

AIR-12-3-T-01 Gradnja zrakoplovov - Izdaja dovoljenja za amatersko gradnjo 2 

AIR-12-3-T-06 Gradnja zrakoplovov - Sprememba potrdila 21G 1 

AIR-13-3A-T-07 Vzdrževanje zrakoplovov - Potrdilo po Del 145 - Razred A3 Helikopterji 2 

AIR-13-3A-T-08 Vzdrževanje zrakoplovov - Potrdilo po Del 145 - Razred A3 Helikopterji 1 

AIR-13-3C-T-01 Vzdrževanje zrakoplovov - Potrdilo po Del 145 - Razred C1 – C22 1 

AIR-13-3D-T-01 Vzdrževanje zrakoplovov - Potrdilo po Del 145 - Razred D – Specializirane 1 

AIR-13-3-T-01 Vzdrževanje zrakoplovov - Potrdilo po Del 145 1 

AIR-13-3-T-02 Vzdrževanje zrakoplovov - Potrdilo po Del 145 - Sprememba obsega potrdila 16 

AIR-13-3-T-03 Vzdrževanje zrakoplovov - Potrdilo po Del 145 - Potrditev nove lokacije 3 

AIR-14-3-T-02 Izobraževalna organizacija - MTO - Potrditev organizacije za opravljanje 4 

AIR-14-3-T-04 Izobraževalna organizacija - MTO - Sprememba potrdila organizacije 1 

AIR-14-3-T-05 Izobraževalna organizacija - MTO - Sprememba potrdila organizacije 28 

AIR-14-3-T-07 Izobraževalna organizacija - MTO - Potrditev TNA za tip zrakoplova 4 

AIR-14-3-T-12 Izobraževalna organizacija - MTO - Pregled in  potrditev MTOE 4 

AIR-14-3-T-13 Izobraževalna organizacija - MTO - Potrditev lokacije ali podizvajalca v tujini 1 

AIR-15-2-T-01 Licence letalsko tehničnega osebja po Del-66 - Konverzija v Del- 66 11 

AIR-15-2-T-02 Licence letalsko tehničnega osebja po Del-66 - Potrditev poročila 5 

AIR-15-2-T-03 Licence letalsko tehničnega osebja po Del-66 - Izdaja licence po DEL-66 62 

AIR-15-2-T-04 Licence letalsko tehničnega osebja po Del-66 - Izdaja licence 26 

AIR-15-2-T-05 Licence letalsko tehničnega osebja po Del-66 - Izdaja licence zaradi vpisa 263 

AIR-15-2-T-06 Licence letalsko tehničnega osebja po Del-66 - Izdaja licence zaradi 53 

AIR-16-2-T-01 Register zrakoplovov - Rezervacija registrske oznake 38 

AIR-16-2-T-03 Register zrakoplovov - Vpis letala v register za zrakoplove do 2.750 kg MTOM 28 

AIR-16-2-T-04 Register zrakoplovov - Vpis letala v register za zrakoplove nad 2.750 kg MTOM 5 

AIR-16-2-T-05 Register zrakoplovov - Sprememba lastništva ali uporabnika 25 
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AIR-16-2-T-06 Register zrakoplovov - Sprememba podatkov lastnika ali uporabnika 8 

AIR-16-2-T-07 Register zrakoplovov - Izpis letala iz registra za zrakoplove do 2.750 kg MTOM 10 

AIR-16-2-T-08 Register zrakoplovov - Izpis letala iz registra za zrakoplove nad 2.750 kg MTOM 16 

AIR-16-2-T-09 Register zrakoplovov - Potrdilo o nevpisu v register 42 

AIR-16-2-T-11 Register zrakoplovov - Vpis v bremenski list 8 

AIR-16-2-T-12 Register zrakoplovov - Izpiski iz lastninskega in bremenskega lista 14 

AIR-16-2-T-13 Register zrakoplovov - Preverjanje najemne pogodbe, odločba 1 

AIR-16-2-T-14 Register zrakoplovov - Rezervacija registrske oznake na željo stranke 1 

AIR-17-3-T-01 Potrditev pogodbe 10 

AIR-17-3-T-04 Potrditev Technical Log 13 

AIR-17-3-T-05 Potrditev vodilnega osebja v potrjenih organizacijah (EASA Form 4) 46 

AIR-17-3-T-15 Potrditev pogodbe na podlagi opravljenega nadzora v tujini 1 

AIR-9-4A-T-01 Izdaja spričevala ali potrdila o pregledu plovnosti 25,1 

AIR-9-4A-T-02 Izdaja spričevala ali potrdila o pregledu plovnosti 9 

AIR-9-4A-T-03 Izdaja spričevala ali potrdila o pregledu plovnosti 10 

AIR-9-4A-T-04 Izdaja spričevala ali potrdila o pregledu plovnosti 1 

AIR-9-4A-T-05 Izdaja spričevala ali potrdila o pregledu plovnosti 1 

AIR-9-4A-T-08 Izdaja spričevala ali potrdila o pregledu plovnosti 4 

AIR-9-4A-T-09 Izdaja spričevala ali potrdila o pregledu plovnosti 1 

AIR-9-4B-T-01 Izdaja potrdila o pregledu plovnosti na podlagi priporočila 2 

AIR-9-4B-T-02 Izdaja potrdila o pregledu plovnosti na podlagi priporočila 1 

AIR-9-4B-T-04 Izdaja potrdila o pregledu plovnosti na podlagi priporočila 0 

AIR-9-4B-T-05 Izdaja potrdila o pregledu plovnosti na podlagi priporočila 6 

AIR-9-4B-T-06 Izdaja potrdila o pregledu plovnosti na podlagi priporočila 1 

AIR-9-4B-T-08 Izdaja potrdila o pregledu plovnosti na podlagi priporočila 3 

AIR-9-4C-T-01 Izdaja ali podaljšanje plovnosti za Aneks II zrakoplove - Motorni zmaj 10 

AIR-9-4C-T-02 Izdaja ali podaljšanje plovnosti za Aneks II zrakoplove- ULN in drugi zrakoplovi 89 

AIR-9-4C-T-03 Izdaja ali podaljšanje plovnosti za Aneks II zrakoplove - žirokopterji 1 

AIR-9-4D-T-01 Potrditev pogojev za letenje pred izdajo dovoljenja za letenje EASA 5 

AIR-9-4D-T-02 Izdaja dovoljenja za letenje EASA 10 

AIR-9-4D-T-03 Nacionalno dovoljenje za tehnični let 1 

AIR-9-4D-T-04 Izdaja izvoznega spričevala ali izjava o plovnosti letala za izvoz 10 

AIR-9-4D-T-05 Dovoljenje za preizkusni let 2 

AIR-9-4E-T-01 Program vzdrževanja plovnosti zrakoplovov - Jadralna letala 6 

AIR-9-4E-T-02 Program vzd. plovnosti zrakoplovov- LSA in ELA1 15 

AIR-9-4E-T-03 Program vzdrževanja plovnosti zrakoplovov - Letala od 1.201 do 2.730 kg MTOM 7 

AIR-9-4E-T-04 Program vzdrževanja plovnosti zrakoplovov - Letala od 2.731 do 5.700 kg MTOM 7 

AIR-9-4E-T-05 Program vzdrževanja plovnosti zrakoplovov - Letala od 5.701 do 27.000 kg MTOM 9 

AIR-9-4E-T-06 Program vzdrževanja plovnosti zrakoplovov - Letala od 27.001 do 70.000 kg MTOM 1 

AIR-9-4E-T-08 Program vzdrževanja plovnosti zrakoplovov - Helikopterji do 3.175 kg MTOM 6 

AIR-9-4E-T-09 Program vzdrževanja plovnosti zrakoplovov - Helikopterji nad 3.175 kg MTOM 1 

SKUPAJ   1101,1 
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V Register zrakoplovov je vpisano naslednje število zrakoplovov in letalnih naprav; 
ki so zabeležene v tabeli št. 6. 

Tabela 6: Pregled števila zrakoplovov in letalnih naprav vpisanih v register  
 

 
 

 

Register zrakoplovov kaže na zmanjševanje vpisa. To izhaja predvsem iz dejstva, 
da je prenehala delovati Adria Airways in posledično je sledil izpis iz registra vseh 

velikih letala, katere so operirali. Velik odstotek je opazen tudi pri motornih zmajih, 
kar je posledica izpisa iz registra po uradni dolžnosti, ker lastniki ne podaljšujejo 

plovnosti omenjenih naprav. Opazen je tudi upad vpisa ultralahkih naprav. Vzroke 
je prodaja naprave ali vpis v drug, po navadi italijanski register. 

Glede stalnega nadzora in nadzora nad izvajanjem letalskih predpisov na tem 

področju dela agencije, je bilo predvideno v letu 2019 in realizirano naslednje 
število nadzorov prikazanih v tabeli št. 7:  

Tabela 7: Pregled stalnih nadzorov in nadzorov nad izvajanjem predpisov v letu 

2019 

 

Predmet 

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

Organizacije za 
projektiranje - 

NAC 

PLAN 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

REAL. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PLAN 
0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 1 2 9 

0 1 1 2 2 0 1 1 0 0 1 1 10 

Kategorija zrakoplova 1.06.2018 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2019
Razlika z nekim 

obdobjem 

predhodnega leta

Izraženo v 

odstotkih

Balloon 31 28 27 27 -1 -4%

Gliders 129 127 126 123 -4 -3%

Gyroplane 1 2 1 1 -1 -100%

Large Aeroplane 26 30 31 19 -11 -58%

Large Helicopter 4 4 4 5 1 20%

Microlight 87 86 79 76 -10 -13%

Motor Glider 18 18 17 17 -1 -6%

Powered Hang Glider 20 20 12 11 -9 -82%

Small Aeroplanes 165 165 165 166 1 1%

Small Helicpter 19 18 19 19 1 5%

Skupna vsota 500 498 481 464 -34 -7%
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Organizacije za 
vodenje stalne 

plovnosti - EASA 

REAL. 
3 2 4 1 2 0 2 2 3 1 4 3 27 

1 1 1 2 2 1 0 1 0 1 1 0 11 

Proizvodne 
organizacije - 

EASA 

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

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

REAL. 
0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Proizvodne 
organizacije - 

NAC 

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

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

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

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Vzdrževalne 
organizacije - 

EASA 

PLAN 
1 0 1 1 3 0 0 0 1 3 2 0 12 

0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 6 

REAL. 
3 1 1 2 3 2 1 0 1 2 2 1 19 

2 1 2 1 0 1 0 0 0 3 0 0 10 

Org. za 
usposabljanje 

letalsko 

tehničnega 
osebja - EASA 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

REAL. 
0 1 2 1 1 0 2 0 0 0 1 2 10 

0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 4 

SKUPAJ  
PLAN 2 3 4 6 7 1 1 2 5 4 7 5 47 

REAL. 10 6 11 8 11 6 5 3 4 8 9 6 87 

STALNI NADZOR 

INŠPEKCIJSKI NADZOR 

 

Pri nadzorih organizacij je prišlo do precejšne razlike med načrtovanimi nadzori in 
izvedenimi nadzori. Skladno z uredbo se v organizaciji izvede en stalni nadzor v 
obdobju dveh let, politika Agencije pa je, da se v tem času izvede tudi en fokusiran 

inšpekcijski nadzor. V praksi organizacije spreminjajo obseg pooblastila, kar ima 
za posledico dodatne nenačrtovane nadzore. Prav tako se pojavljajo nove 

organizacije v katerih je potrebno izvesti začetni nadzor za pridobitev pooblastila. 

 

Tabela 8: Pregled nadzorov ACAM v letu 2019/2020  
 

Naziv Status 

ACAM - S5-DIH (Cessna Aircraft Company, 172RG) v izvajanju 

ACAM - S5-HCI (AIRBUS HELICOPTERS, AS 350 B2) v izvajanju 

ACAM - S5-HPH (Eurocopter Deutschland GmbH, EC135, EC135 P2+) v izvajanju 

ACAM - S5-3001 (ELAN, Tovarna športnega orodja, DG-300 ELAN) v izvajanju 

ACAM - S5-3002 (Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Szybownictwa (PZL - 
Bielsko), SZD-48-3 ) 

v izvajanju 

ACAM - S5-OBF (Notheisz Ballon Kft., Tomi AX-7) v izvajanju 

ACAM - S5-OAL (Cameron Balloons Ltd, Cameron V-77) v izvajanju 

ACAM - S5-DLA (Pipistrel d.o.o. Ajdovščina, Podjetje za alternativno letalstvo, Virus SW 
121) 

zaključeno 

ACAM - S5-DNB (Cessna Aircraft Company, 172M) v izvajanju 

ACAM - S5-ACJ (EMBRAER S.A., EMB-145LU) v izvajanju 
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ACAM - S5-AFF (Saab AB, Saab 2000) zaključeno 

ACAM - S5-DBH (The New Piper Aircraft, Inc., PA-38-112 (Tomahawk)) v izvajanju 

ACAM - S5-DDD (Aviat, Inc., Pitts S-2B) v izvajanju 

ACAM - S5-CBW (Piper Aircraft, Inc., PA-34-220T) v izvajanju 

ACAM - S5-DAG (Reims Aviation S.A., Cessna F152) v izvajanju 

ACAM - S5-DDG (Cessna Aircraft Company, 172N) v izvajanju 

ACAM - S5-DDX (Cessna Aircraft Company, 172N) v izvajanju 

ACAM - S5-7510 (AMS-Flight d.o.o., DG-500 ELAN Orion) v izvajanju 

ACAM - S5-3088 (ELAN Line d.o.o. FLIGHT, DG-300 Club ELAN) v izvajanju 

ACAM - S5-7777 (ZAKŁADY LOTNICZE Margański & Mysłowski Sp. z o.o., MDM-1 “Fox”) zaključeno 

ACAM - S5-3012 (ELAN, Tovarna športnega orodja, DG-100G ELAN) zaključeno 

ACAM - S5-3092 (ELAN, Tovarna športnega orodja, DG-300 Club ELAN) v izvajanju 

ACAM - S5-3032 (ELAN, Tovarna športnega orodja, DG-100G ELAN) zaključeno 

ACAM - S5-3010 (Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Szybownictwa (PZL - 
Bielsko), SZD-41A ) 

v izvajanju 

ACAM - S5-ABO (AIRBUS INDUSTRIE, A300 B4-622R) zaključeno 

ACAM - S5-KKB (Hoffmann Flugzeugbau Friesach Gesellschaft mbH, H 36 ) v izvajanju 

ACAM - S5-BBG (Cessna Aircraft Company, 550) zaključeno 

ACAM - S5-7144 (LET, a.s., L 13 Blaník) zaključeno 

ACAM - S5-BSA (Cessna Aircraft Company, 550 Bravo) v izvajanju 

 

 

 

 

4.1.2 Področje letalskih operacij in osebja  

Na tem področju se opravljajo naloge v zvezi z letalskim osebjem in drugim 

strokovnim osebjem, organizacijami za usposabljanje, teoretičnimi in praktičnimi 
izpiti letalskega in drugega strokovnega osebja, letalskimi operacijami in 
opravljanjem dejavnosti letalskega prevoza. 

Tabela 9: Licence, dovoljenja in spričevala 

 

 
Stanje 

31.12.2017 

Stanje 

30.09.2018 

Stanje 

30.06.2019 

Stanje 

31.12.2019 

Licenca prometnega pilota 

letala (FCL) 

280 297 311 329 

Licenca poklicnega pilota 

letala (FCL) 

355 392 438 455 

Licenca športnega pilota 

letala (FCL) 

833 871 921 976 

Licenca pilota lahkega 

zrakoplova – LAPL(A) 

(FCL) 

10 12 15 17 

Licenca prometnega pilota 

helikopterja (FCL) 

51 56 56 57 

Licenca poklicnega pilota 

helikopterja (FCL) 

71 76 78 77 

Licenca športnega pilota 

helikopterja (FCL) 

48 49 50 41 

Licenca pilota jadralnega 

letala 

578 608 623 638 
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Stanje 

31.12.2017 

Stanje 

30.09.2018 

Stanje 

30.06.2019 

Stanje 

31.12.2019 

Licenca pilota lahkega 

zrakoplova LAPL(S) (FCL) 

13 14 16 16 

Dovoljenje pilota 

ultralahke letalne naprave 

673 689 707 

(59*)  
(*od 01.01.2019 – 

nov pravilnik 

vključno z 

zamenjavami 

dovoljenj zaradi 
novega pravilnika) 

100* 

Dovoljenje padalca 210 266 290 296 

Dovoljenje pilota 

jadralnega padala 

1640 1688 1752 1790 

Dovoljenje pilota 

jadralnega zmaja 

169 170 172 173 

Licenca pilota balona 54 54 56 59 

Potrdilo kabinskega osebja 253 315 342 342 

SKUPAJ 5242 5499 5886 5366 

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

Tabela 10: Spričevala in certifikati organizacij in centrov 

 

 
Število 

(31.12.2017) 

Število 

(30.09.2018) 

Število 

(30.06.2019) 

Število 

(31.12.2019) 

ATO 33 33 33 29 

DTO / / 9 10 

FSTD 2 2 2 3 

TC (strokovno osebje) 2 3 2 1 

TC (letalsko osebje) 17 15 16 16 

Letalski medicinski center 3 1 2 2 

SKUPAJ 57 54 64 61 

 
 

Tabela 11: Pregled obračunanih identov Tarife za izvajanje storitev do 

31.12.2019 na področju licenciranja letalskega osebja 

 

Ident Naziv 
Število obračunanih 

identov 2019 

FCL-18-2-T-01 Administrativni strošek pri izvedbi izpitov 65 

FCL-18-3-T-01 Teoretični izpit za PPL (A)/(H)/(S)/(B)/(As) - izpitna pola 1304 

FCL-18-3-T-02 Teoretični izpit za CPL (A)/(H)/(As) - izpitna pola 4 

FCL-18-3-T-03 Teoretični izpit za ATPL (A) - izpitna pola 629 

FCL-18-3-T-05 Teoretični izpit za ATPL/IR (H) - izpitna pola 5 

FCL-18-3-T-06 Teoretični izpit za IR (A)/(H)/(As)/EIR - izpitna pola 3 

FCL-18-5-T-01 Praktično preverjanje za PPL (A)/(H)/(As)/SPL/BPL 99 

FCL-18-5-T-02 Praktično preverjanje za CPL (A)/(H)/(As) 19 

FCL-18-5-T-03 Praktično preverjanje za ATPL (A)/(H)/MPL 10 

FCL-18-5-T-04 Praktično preverjanje za IR/SE (A)/(H)/EIR/CB-IR 47 

FCL-18-5-T-05 Praktično preverjanje za IR/ME (A)/(H) 13 

FCL-18-5-T-06 Praktično preverjanje za CR (A)/TMG 216 
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FCL-18-5-T-07 Praktično preverjanje za CR (A) z IR 54 

FCL-18-5-T-08 Praktično preverjanje za TR SPA (nekompleksno letalo) 2 

FCL-18-5-T-09 Praktično preverjanje za TR SPA z IR (nekompleksno letalo) 13 

FCL-18-5-T-10 Praktično preverjanje za TR MPA 209 

FCL-18-5-T-11 Praktično preverjanje za TR SEP(H) 11 

FCL-18-5-T-13 Praktično preverjanje za TR SET(H) 32 

FCL-18-5-T-14 Praktično preverjanje za TR SET(H) z IR 6 

FCL-18-5-T-19 Praktično preverjanje za FI (A)/(H) 46 

FCL-18-5-T-20 Praktično preverjanje za CRI (A) 2 

FCL-18-5-T-21 Praktično preverjanje za TRI SPA/SPH 2 

FCL-18-5-T-22 Praktično preverjanje za TRI MPA/MPH 18 

FCL-18-5-T-30 Preizkus znanja angleškega jezika na zahtevo stranke 119 

FCL-18-5-T-34 Praktično preverjanje za LAPL(A)/(H)/(S)/(B) 1 

FCL-18-5-T-35 Praktično preverjanje za IRI (A)/(H) 1 

FCL-18-5-T-37 Preverjanje strokovnosti za ohranjanje privilegijev licence (S)/(B) 2 

FCL-18-5-T-39 Preverjanje strokovnosti za razširitev privilegijev na komercialne operacije 6 

FCL-18-5-T-40 Preverjanje strokovnosti za razširitev na drug razred balonov 1 

FCL-18-5-T-44 Praktično preverjanje za TR SPA z IR (visokozmogljivo kompleksno letalo) 4 

FCL-18-5-T-45 Praktično preverjanje za TR MET(H) 14 

FCL-18-5-T-46 Praktično preverjanje za TR MET(H) z IR 60 

FCL-18-5-T-47 Praktično preverjanje za FI (S)/(B) 34 

FCL-18-5-T-49 Preverjanje pogojev za podaljšanje ratinga CR/SEP, TMG na podlagi naleta 137 

FCL-18-5-T-50 Preverjanje pogojev za podaljšanje potrdila inštruktorja 44 

FCL-18-5-T-55 Potrdilo izpraševalca za letala in helikopterje za podaljšanje, obnovo 31 

FCL-18-5-T-57 Potrdilo izpraševalca za balone in jadralna letala za podaljšanje, obnovo 1 

FCL-18-5-T-58 Preizkus znanja letalske frazeologije na zahtevo stranke 119 

FCL-18-7-T-01 Za podaljšanje ratinga na terenu z vpisom v licenco s strani izpraševalca 772 

FCL-18-8-T-01 Izdaja licence PPL (A)/(H)/(As)/SPL/BPL 101 

FCL-18-8-T-02 Izdaja licence CPL (A)/(H)/(As) 19 

FCL-18-8-T-03 Izdaja licence ATPL (A)/(H)/MPL 10 

FCL-18-8-T-04 Izdaja ratinga IR(SE, ME)/EIR/CB-IR 42 

FCL-18-8-T-05 Izdaja ratinga CR (A)/TMG 9 

FCL-18-8-T-07 Izdaja ratinga TR SPH 2 

FCL-18-8-T-08 Izdaja ratinga TR MPA 30 

FCL-18-8-T-09 Izdaja ratinga TR MPH 10 

FCL-18-8-T-10 Izdaja ratinga FI/IRI/CRI/TRI/SFI/MCCI/STI/MI/FTI 12 

FCL-18-8-T-18 Verifikacija pilotske licence na zahtevo imetnika pilotske licence 31 

FCL-18-8-T-19 Validacija tuje licence - komercialni privilegiji 6 

FCL-18-8-T-22 Izdaja licence LAPL(A)/(H)/(S)/(B) 4 

FCL-18-8-T-26 Vpis razširitve privilegija licence, potrdila ali ratinga 26 

FCL-18-8-T-27 Izbris omejitve licence, ratinga ali potrdila 10 

FCL-18-8-T-28 Zamenjava države izdaje licence 34 

FCL-18-8-T-29 Ponovna izdaja licence iz administrativnih razlogov ali drugih razlogov 86 

FCL-18-8-T-30 Odobritev tujega izpraševalca v primerih izdaje licence, ratinga ali potrdila 47 

FCL-18-8-T-31 Potrdilo izpraševalca 2 

FCL-18-8-T-32 Vpis ratinga, spričevala, potrdila, pooblastila ali certifikata 133 

FCL-18-8-T-35 Izdaja, podaljšanje ali obnova ratinga za razred s tujim izpraševalcem, vključno 40 
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FCL-18-8-T-36 Izdaja, podaljšanje ali obnova ratinga za tip s tujim izpraševalcem, vključno 183 

FCL-18-8-T-37 Izdaja licence na podlagi preverjanja usposobljenosti s tujim izpraševalcem 10 

FCL-18-8-T-38 Priznanje ratinga za razred ali tip na podlagi tuje licence 1 

FCL-18-8-T-39 Odobritev izjeme za odstopanje od bistvenih zahtev do dveh mesecev 8 

FCL-19-3A-T-08 Teoretični izpit - Pilot ULN za ustrezno vrsto naprave (pridobitev dovoljenja) 134 

FCL-19-3A-T-10 Teoretični izpit - Pilot ULN – pooblastilo učitelja letenja za vrsto naprave 11 

FCL-19-3A-T-13 Teoretični izpit - Pilot ULN – pooblastilo za letenje v kontroliranem zračnem 50 

FCL-19-3A-T-14 Teoretični izpit - Dovoljenje padalca kategorije A 19 

FCL-19-3A-T-16 Teoretični izpit - Pooblastilo učitelja padalstva (TSO, AFF, IAD) 3 

FCL-19-3A-T-17 Teoretični izpit - Pooblastilo vzdrževalca padal 1 2 

FCL-19-3A-T-20 Teoretični izpit - Zamenjava tujega dovoljenja padalca 1 

FCL-19-3A-T-21 Teoretični izpit - Obnova dovoljenja 6 

FCL-19-3A-T-22 Teoretični izpit - Pilot jadralnega padala - izpitna pola 454 

FCL-19-3A-T-23 Teoretični izpit - Pilot jadralnega zmaja - izpitna pola 18 

FCL-19-3A-T-24 Teoretični izpit - Pooblastilo pilota tandema z letalno napravo - izpitna pola 103 

FCL-19-3A-T-25 Teoretični izpit - Pooblastilo učitelja letenja z letalno napravo - izpitna pola 7 

FCL-19-3B-T-21 Praktično preverjanje - Pilot ULN za ustrezno vrsto naprave (pridobitev dovoljen 26 

FCL-19-3B-T-22 Praktično preverjanje - Pilot ULN za drugo vrsto naprave 2 

FCL-19-3B-T-24 Praktično preverjanje - Pilot ULN - pooblastilo testnega pilota 1 

FCL-19-3B-T-25 Praktično preverjanje - Pilot ULN - pooblastilo za letenje v kontroliranem 8 

FCL-19-3B-T-26 Praktično preverjanje - Pilot ULN - preverjanje za obnovo ali podaljšanje 2 

FCL-19-3B-T-27 Praktično preverjanje - Dovoljenje padalca kategorije A 19 

FCL-19-3B-T-28 Praktično preverjanje - Dovoljenje padalca kategorije B 7 

FCL-19-3B-T-31 Praktično preverjanje - Pooblastilo učitelja padalstva (AFF, TSO, IAD) 3 

FCL-19-3B-T-32 Praktično preverjanje - Pooblastilo vzdrževalca padal 1 2 

FCL-19-3B-T-34 Praktično preverjanje - Pooblastilo tandem pilot 3 

FCL-19-3B-T-35 Praktično preverjanje - Obnova dovoljenja padalca 5 

FCL-19-3B-T-36 Praktično preverjanje - Obnova pooblastila padalca 1 

FCL-19-3B-T-37 Praktično preverjanje - Dovoljenje padalca na podlagi dovoljenja 1 

FCL-19-3B-T-38 Praktično preverjanje - Pilot jadralnega padala 77 

FCL-19-3B-T-39 Praktično preverjanje - Pilot jadralnega zmaja 2 

FCL-19-3B-T-40 Praktično preverjanje - Pooblastilo pilota tandema z letalno napravo 15 

FCL-19-3B-T-41 Praktično preverjanje - Pooblastilo učitelja letenja z letalno napravo 1 

FCL-19-3C-T-22 Izdaja listine - Pilot ULN - dovoljenje 92 

FCL-19-3C-T-23 Izdaja listine - Pilot ULN - vpis druge vrste naprave v dovoljenje pilota ULN 2 

FCL-19-3C-T-25 Izdaja listine - Pilot ULN - pooblastilo testnega pilota 1 

FCL-19-3C-T-26 Izdaja listine - Pilot ULN - pooblastilo za letenje v kontroliranem zračnem pros 10 

FCL-19-3C-T-28 Izdaja listine - Pilot ULN - podaljšanje ali obnova dovoljenja 9 

FCL-19-3C-T-30 Izdaja listine - Dovoljenje padalca kategorije A 19 

FCL-19-3C-T-31 Izdaja listine - Dovoljenje padalca kategorije B 7 

FCL-19-3C-T-32 Izdaja listine - Dovoljenje padalca kategorije C 7 

FCL-19-3C-T-33 Izdaja listine - Dovoljenje padalca kategorije D 4 

FCL-19-3C-T-34 Izdaja listine - Pooblastilo učitelja padalstva (AFF, TSO, IAD) 5 

FCL-19-3C-T-36 Izdaja listine - Pooblastilo vzdrževalca padal 1 3 

FCL-19-3C-T-38 Izdaja listine - Pooblastilo pilota tandema 3 

FCL-19-3C-T-39 Izdaja listine - Dovoljenje za izvajanje tandemskih skokov za plačilo 6 
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FCL-19-3C-T-40 Izdaja listine - Podaljšanje dovoljenja padalca 16 

FCL-19-3C-T-41 Izdaja listine - Obnova dovoljenja padalca 4 

FCL-19-3C-T-42 Izdaja listine - Pooblastilo izdano na podlagi pooblastila, pridobljenega 3 

FCL-19-3C-T-43 Izdaja listine - Pilot jadralnega padala 78 

FCL-19-3C-T-44 Izdaja listine - Pilot jadralnega zmaja 4 

FCL-19-3C-T-45 Izdaja listine - Pooblastilo pilota tandema z letalno napravo 11 

FCL-19-3C-T-46 Izdaja listine - Pooblastilo učitelja letenja z letalno napravo 2 

FCL-19-3C-T-48 Izdaja listine - Posebno pooblastilo učiteljem letenja z letalno napravo iz 1 

FCL-19-3C-T-49 Izdaja listine - Podaljšanje pooblastila pilota tandema z letalno napravo 14 

FCL-19-3C-T-50 Izdaja listine - Podaljšanje učitelja letenja z letalno napravo 3 

FCL-19-4A-T-01 Teoretični izpit za kabinsko osebje 13 

FCL-19-4A-T-05 Praktični izpit za kabinsko osebje 17 

FCL-19-4A-T-06 Teoretični izpit za upravljavca brezpilotnih zrakoplovov 68 

FCL-19-4B-T-01 Izdaja potrdila kabinskega osebja 15 

FCL-19-4B-T-02 Izdaja licence za letalskega dispečerja 1 

FCL-19-4B-T-04 Izdaja vsakega pooblastila 1 

FCL-19-4B-T-08 Podaljšanje licence za letalskega dispečerja 4 

FCL-19-4B-T-12 Obnova licence za letalskega dispečerja 1 

FCL-19-4B-T-15 Izdaja potrdila upravljavca brezpilotnih zrakoplovov 54 

FCL-20-3-T-02 Priročnik za delovanje (OM) - ATO Kategorija 2 1,3 

FCL-20-3-T-03 Priročnik za delovanje (OM) - ATO Kategorija 3 1,5 

FCL-20-3-T-14 Priročnik za upravljanje letalske varnosti in skladnosti (SMCMM) 1,3 

FCL-20-3-T-15 Priročnik za upravljanje letalske varnosti in skladnosti (SMCMM) 1,5 

FCL-20-3-T-18 Priročniki za usposabljanje - LAPL, PPL, SPL, BPL - ATO Kategorija 2 1,3 

FCL-20-3-T-22 Priročniki za usposabljanje - CPL, IR/SE, IR/ME, EIR - ATO Kategorija 2 3,9 

FCL-20-3-T-26 Priročniki za usposabljanje - CR, TR/SPA, TMG, TR/SEP(H), TR/SET(H) 3,3 

FCL-20-3-T-31 Priročniki za usposabljanje - TR/MPA, TR/SPA (kompleksno, visokozmogljivo), 3 

FCL-20-3-T-35 Priročniki za usposabljanje - Dodatni ratingi - ATO Kategorija 1 1 

FCL-20-3-T-39 Potrdilo inštruktorja letenja (FI, CRI, IRI, STI, MCCI, MI) - ATO Kategorija 1 1 

FCL-20-3-T-45 Potrdilo inštruktorja za tip (TRI), inštruktorja za letenje na simulatorju (SFI) 5,5 

FCL-20-3-T-51 Priročniki za usposabljanje za posebne primere, ZFTT, MCC, teoretično 1 

FCL-20-3-T-52 Priročniki za usposabljanje za posebne primere, ZFTT, MCC, teoretično 5,1 

FCL-20-3-T-54 Priročniki za usposabljanje za posebne primere, ZFTT, MCC, teoretično 1 

FCL-20-7-T-01 Letalske šole in centri - Usposabljanje padalcev - prva izdaja 1 

FCL-20-7-T-02 Letalske šole in centri - Usposabljanje pilotov ultralahkih letalnih naprav 1 

FCL-20-7-T-05 Letalske šole in centri - Usposabljanje padalcev - sprememba dovoljenja 4 

FCL-20-7-T-06 Letalske šole in centri - Usposabljanje pilotov ultralahkih letalnih naprav 2 

FCL-20-7-T-08 Letalske šole in centri - Druge letalske šole - sprememba dovoljenja 2 

FCL-21-3-T-03 AME – prva izdaja za razred 2/LAPL, kabinsko osebje, drugo osebje 1 

FCL-21-3-T-11 AME – razred 1/2/LAPL, kabinsko osebje, razred 3, drugo osebje 1 

FCL-21-3-T-13 Ponovna presoja zdravstvene ocene na zahtevo stranke 1 

FCL-21-3-T-17 Odobritev izjeme za odstopanje od bistvenih zahtev nad dvema mesecema 1 

FCL-22-2-T-03 Kateri koli dokument, potrdilo, izpis, duplikat na zahtevo stranke 4 

FCL-22-3-L-03 Naprava za učenje letalskih in navigacijskih postopkov, FNPT II in FNTP III 1 

FCL-22-3-T-03 Naprava za učenje letalskih in navigacijskih postopkov (FNPT II in FNPT III) 1 

SKUPAJ   6523,7 

 



 

40 

 

 

 

Tabela 12: Pregled obračunanih identov Tarife za izvajanje storitev do 

31.12.2019 na področju letalskih operacij  
 

 

Ident Naziv 
Število 

obračunanih 
identov 2019 

OPS-23-10-T-01 Sprememba AOC - SEP-letala z MTOM do vključno 1.500 kg - dodatni zrakoplov 0,15 

OPS-23-10-T-04 Sprememba AOC - Letala z MTOM med 2.731 in 5.700 kg - dodatni zrakoplov 2 

OPS-23-10-T-05 Sprememba AOC - Letala z MTOM med 5.701 in 27.000 kg - dodatni zrakoplov 3 

OPS-23-10-T-07 Sprememba AOC - Letala z MTOM nad 70.000 kg - dodatni zrakoplov 1,75 

OPS-23-10-T-16 Sprememba AOC - Letala z MTOM med 5.701 in 27.000 kg - dodatni tip 1,15 

OPS-23-5-T-04 Izdaja AOC - Letala z MTOM med 2.731 in 5700 kg  - najtežji tip  A1 in A2 0 

OPS-23-5-T-26 Izdaja AOC - Letala z MTOM med 2.731 in 5.700 kg  - najtežji tip A1 ali A2 2 

OPS-23-5-T-27 Izdaja AOC - Letala z MTOM med 5.701 in 27.000 kg - najtežji tip A1 ali A2 1 

OPS-24-14-T-02 Najem zrakoplova z osebjem – »Wet Lease In« - najem zrakoplovov iz držav EU 4 

OPS-24-15-T-02 Simulatorji letenja – odobritev uporabe (User Approval) 14 

OPS-24-15-T-10 Potrditev odgovornega vodje (Accountable Manager) 3 

OPS-24-15-T-11 Preveritev primernosti nominirane osebe (Nominated Persons) 7 

OPS-24-15-T-13 Nadomestni program za usposabljanje in usposobljenost 1 

OPS-24-15-T-17 Presoja PBN operacij 1 

OPS-24-15-T-18 Drugi postopki usklajevanja (Alternative Means of Compliance – AltMOC) 1 

OPS-24-16-T-01 Izjava za nekomercialne operacije z kompleksnimi zrakoplovi (NCC) 4 

OPS-24-5-T-09 Področje operacij – eno področje (MTOM do 5.700 kg) - prvi zrakoplov 1 

OPS-24-5-T-10 Področje operacij – eno področje (MTOM 5.700 kg ali več) - prvi zrakoplov 1 

OPS-24-5-T-13 Področje operacij – EUR še dve področji ali več (MTOM do 5.700 kg) - prvi zrakop 1 

OPS-24-5-T-17 Področje operacij – eno področje (MTOM do 5.700 kg) - dodatni zrakoplov 0 

OPS-24-5-T-18 Področje operacij – eno področje (MTOM 5.700 kg ali več) - dodatni zrakoplov 1 

OPS-24-5-T-21 Področje operacij – EUR še dve področji ali več (MTOM do 5.700 kg) -dodatni zrak 0 

OPS-24-5-T-22 Področje operacij – EUR še dve področji ali več (MTOM 5.700 kg ali več) 3 

OPS-24-5-T-24 Področje operacij – WW (MTOM 5.700 kg ali več) - dodatni zrakoplov 1,75 

OPS-24-8-T-01 Posebne odobritve - CAT II/III - prvi zrakoplov 1 

OPS-24-8-T-02 Posebne odobritve - LVTO, LTS CAT I, OTS CAT II - prvi zrakoplov 3 

OPS-24-8-T-05 Posebne odobritve - RVSM - prvi zrakoplov 4 

OPS-24-8-T-12 Operacije helikoptrske nujne medicinske pomoči - prvi zrakoplov 1 

OPS-24-8-T-14 Posebne odobritve - CAT II/III - dodatni zrakoplov 2,75 

OPS-24-8-T-15 Posebne odobritve - LVTO, LTS CAT I, OTS CAT II - dodatni zrakoplov 1 

OPS-24-8-T-17 Posebne odobritve - MNPS - dodatni zrakoplov 1,75 

OPS-24-8-T-18 Posebne odobritve - RVSM - dodatni zrakoplov 3,75 

OPS-24-8-T-21 Prevoz nevarnega blaga - letala (Dangerous Goods - DG) - dodatni zrakoplov 3,75 

OPS-24-8-T-25 Operacije helikoptrske nujne medicinske pomoči  - dodatni zrakoplov 1 

OPS-24-9-T-01 Operacije strmega prileta (Steep Approach) - prvi zrakoplov 1 

OPS-24-9-T-12 Helikopterske operacije brez zagotovljenih zmogljivosti za varen pristanek 1 

OPS-24-9-T-15 EFB ocena Končnega poročila in izdaja končnega dovoljenja za uporabo 2 

OPS-24-9-T-19 EFB vpis novega letala (tip še ni del EFB-sistema) - prvi zrakoplov 1 

OPS-24-9-T-20 Medicinski prevozi (Air Ambulance) - prvi zrakoplov 1 
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OPS-24-9-T-21 Dovoljenje za komercialne specializirane operacije z visokim tveganjem 1 

OPS-24-9-T-36 EFB začetna certifikacija  - dodatni zrakoplov 1,75 

OPS-24-9-T-37 EFB vpis novega letala (tip že vpisan v AOC-EFB) - dodatni zrakoplov 2 

OPS-24-9-T-39 Medicinski prevozi (Air Ambulance) - dodatni zrakoplov 1 

OPS-26-3-T-01 Operativna licenca - prva izdaja - Operatorji zrakoplovov z manj kot 1 

OPS-26-3-T-08 Sprememba operativne licence operatorja zrakoplovov z manj kot 2 

OPS-27-2-T-01 Izdaja, podaljšanje, obnova ali sprememba dovoljenja za uvodne lete 12 

OPS-27-2-T-02 Potrditev prejema SPO izjave 3 

OPS-27A-4-T-01 Dovoljenja - jadralna padala in jadralni zmaji ter padala 10,7 

OPS-27B-4-T-01 Brezpilotni zrakoplovi - Število zrakoplovov (a) 221,6 

OPS-27B-4-T-02 Brezpilotni zrakoplovi - posamezno dovoljenje po zrakoplovu (b) 19 

OPS-27B-4-T-03 Brezpilotni zrakoplovi - kategorija C (c) 1 

OPS-27B-4-T-04 Brezpilotni zrakoplovi - kategorija D (d) 1 

OPS-29-2II-T-01 Izvenletališki pristanki s helikopterjem (do 1 tedna na določeno lokacijo) 10 

OPS-29-2II-T-02 Izvenletališki pristanki s helikopterjem (letna dovoljenja na določeno lokacijo) 3 

OPS-29-2I-T-01 Letalske prireditve - Padalci 4 

OPS-29-2I-T-02 Letalske prireditve - Jadralna letala 1 

OPS-29-2I-T-03 Letalske prireditve - Jadralni padalci 16 

OPS-29-2I-T-04 Letalske prireditve - Jadralni zmaji 4 

OPS-29-2I-T-05 Letalske prireditve - Modelarji 10 

OPS-29-2I-T-06 Letalske prireditve - Balonarji 5 

OPS-29-2I-T-07 Letalske prireditve - Miting brez akrobatskega letenja, 2 

OPS-29-2I-T-08 Letalske prireditve - Miting z akrobatskim letenjem, 5 

OPS-29-2I-T-09 Letalske prireditve - Posamični akrobatski nastopi 1 

SKUPAJ   421,85 

 

 

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 in ne-kompleksnimi 
zrakoplovi, tehnične zahteve za komercialni zračni prevoz z letali in helikopterji ter 
zahteve za operacije, ki zahtevajo posebno dovoljenje.  

V preteklih letih so bili implementirani postopki v zvezi z dopolnitvami Uredbe (EU) 

št. 965/2012 in sicer v delu, ki se nanaša na specializirane operacije (Part-SPO),  
nekomercialnih zračnih operacij s kompleksnimi zrakoplovi na motorni pogon 

(Part-NCC) in nekomercialnih zračnih operacij z zrakoplovi, ki niso kompleksni 
zrakoplovi na motorni pogon (Part-NCO). Ker omenjene letalske operacije 
večinoma spadajo med letalske operacije za katere je potrebna deklaracija 

operatorja, se je v letu 2019 nadzor nad omenjenimi letalskimi operacijami izvajal 
v sklopu nadzora nad izvajanjem letalskih predpisov in prav tako v sklopu stalnega 

nadzora imetnikov certifikatov/dovoljenj. 

Na enak način so se pričeli uporabljati v letu 2019 predpisi za specializirane 
operacije Part-SPO tudi za operaterje balonov (Part-BOP/BAS) in jadralnih letal 

(Part-SAO). Ostale organizacije za opravljanje dejavnosti so prešle na operacije v 
skladu s Part-SPO že prej. S tem so postale podvržene nadzoru agencije glede 
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skladnosti z evropskimi predpisi, kar se bo nadziralo tudi v sklopu EASA prihajajoče 

standardizacijske inšpekcije na področju OPS.  

V letu 2016 je bila sprejeta uredba o sistemih brezpilotnih zrakoplovov na podlagi 
katere deluje več kot sto operatorjev brezpilotnih zrakoplovov. Pričakujmo, da se 

bo število operatorjev na tem področju še povečevalo. Aktivnosti na tem področju 
razvijamo v smeri evropskih predpisov in bodo nadomestili nacionalne predpise na 

tem področju. 

Na področju letalskih šol ne pričakujemo večjih sprememb glede števila le-teh, 
pričakujemo pa povečanje števila prijavljenih organizacij za usposabljanje (DTO), 
ki je nova, preprostejša oblika letalske šole za usposabljanje športnih pilotov. 

Vsekakor pa pričakujemo veliko spremembe pri tečajih usposablanja za poklicne 
pilote (CPL, ATP(INT)) in pri organizacijah, ki usposabljajo za tipska letala, saj 

morajo do 20.12.2019 implementirati svoje tečaje v skladu z zahtevami za UPRT 
(upset prevention and recovery training – Uredba (EU) 2018/1974),kar predstavlja 
veliko napora tudi na strani Agencije, predvsem z vidika nadzora (dejanskega in 

tehničnega), podpora pri implementaciji (individualni pristop) in lastnim 
usposabljanjem ter ustreznim načrtom za implementacijo teh zahtev.  

Na področju simulatorjev letenja (FSTD) je agencija zaradi pomanjkanja lastnega 
strokovno usposobljenega kadra v preteklosti najemala zunanje strokovnjake za 
nadzor simulatorjev letenja vendar smo v letu 2018 usposobili lasten kader tako, 

ki je v letu 2019 glede trenutnega obsega in kompleksnosti FSTD industrije, 
zadosten.  

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

organizacij) je v letu 2019 potekalo po naslednjem časovnem okviru: 

Tabela 13: Nadzori na področju FCL v letu 2019 
 

 

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

Organizacije za 
usposabljanje 

(vključuje 
vzorčenje letov in 
nadzor teoretičnih 

predavanj) 

PLAN 
0 1 2 1 2 0 1 0 1 2 1 1 17 

0 1 2 1 7 1 1 0 0 1 0 0 14 

REAL. 

0 1 2 1 2 0 0 0 1 1 2 2 12 

1 1 10 3 0 0 3 1 1 1 0 1 22 

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

REAL. 0 0 0 0 1 3 0 2 3 1 3 1 14 

Zdravniki za 
letalsko medicino 

(AME) 

PLAN 
3 4 1 1 2 1 0 1 2 1 2 0 18 

1 3 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 8 

REAL. 
1 3 0 2 2 2 0 0 4 0 1 3 18 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Piloti, padalci in 
kabinsko osebje 

PLAN 0 0 3 2 5 7 4 6 5 4 0 0 36 
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REAL. 1 2 1 1 1 1 7 6 1 6 0 0 27 

SKUPAJ  
PLAN 4 12 9 8 17 10 6 7 10 9 5 1 99 

REAL. 3 7 13 7 6 6 10 9 10 9 6 7 93 

STALNI NADZOR                             

NADZOR NAD IZVAJANJEM PREDPISOV                       

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 sta potekala po naslednjem 

časovnem okviru: 

Tabela 14: Nadzori na področju OPS v letu 2019 
 

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

Letalski operatorji (AOC) 

PLAN 
4 5 5 4 6 3 2 2 3 6 5 0 45 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

REAL. 
9 0 29 0 8 1 1 1 0 0 0 0 49 

0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 1 7 

Prevozniki (OL) 

PLAN 
0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 9 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

REAL. 
0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Letalske dejavnosti in 
prireditve 

PLAN 
1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 0 0 12 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

REAL. 
0 2 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 8 

0 0 0 0 0 0 6 0 0 7 0 0 13 

Uvodni leti 
PLAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 10 

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

Brezpilotni zrakoplovi 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

REAL. 
1 0 1 5 3 0 0 0 1 0 0 0 11 

0 0 0 0 0 0 1 3 1 4 4 1 14 

SKUPAJ  

PLAN 6 7 8 6 14 10 5 4 7 8 5 0 76 

REAL. 10 2 31 7 12 1 10 7 14 12 4 3 113 

STALNI NADZOR                             

NADZOR NAD IZVAJANJEM PREDPISOV                       

 

 

Nadzor nad izvajanjem predpisov (inšpekcijski nadzor) je planiran, dodatno pa se 
izvaja na osnovi poročil o dogodkih in drugih informacij, povezanih z varnostjo in 

skladnostjo prevoznika s predpisi. Letalski operatorji – imetniki AOC so podrobno 
preverjani skozi stalni nadzor, poleg tega so na terenu podvrženi RAMP inšpekciji, 
ki tukaj ni zajeta. Število inšpekcijskih nadzorov je zato vezano tudi na ad-hoc 
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nadzore, ki pa so vezani na posamezne dogodke iz katerih izhaja potreba po 

inšpekcijskem nadzoru, teh dogodkov pa v planu ni mogoče predvideti. 
 

V sklopu stalnega nadzora, se je izvajalo preverjanje vseh vidikov delovanja 
operaterja brezpilotnega zrakoplova kategorije C in D, ki vključuje bolj kompleksne 
organizacije, tehnične zahteve, operativne zahteve (operativni priročniki) in višje 

privilegije operaterjev v smislu dovoljenjega področja letenja.  
 

4.1.3 Področje letališč in vzletišč 

Na tem področju se opravljajo naloge v zvezi z letališči in vzletišči, ovirami za 
zračni promet in s tem povezano prostorsko ureditvijo ter pravicami invalidnih 

oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu. 

Tabela 15: Pregled obračunanih identov Tarife za izvajanje storitev do 

31.12.2019 na področju letališč in vzletišč  
 

Ident Naziv 
Število 

obračunanih 

identov 2019 

AGA-30-4-T-02 Letališča - instrumentalni prilet NPA, CAT I -  OD prva izdaja 1 

AGA-30-4-T-04 Heliporti - Neinstrumentalen prilet - OD prva izdaja 0,5 

AGA-30-4-T-06 Vzletišča - OD prva izdaja 24 

AGA-30-4-T-07 Obratovalci druge infrastrukture - OD prva izdaja 1 

AGA-30-4-T-08 Izvajalci zemeljske oskrbe - OD prva izdaja 1 

AGA-30-4-T-25 Vzletne točke in pristajalna mesta - vpis v evidenco 3 

AGA-30-7-T-01 Letalske šole za usposabljanje letališkega strokovnega osebja 2 

AGA-30-8-T-01 Pridobitev enega pooblastila za letališko strokovno osebje in izdaja licence 53 

AGA-30-8-T-02 Naslednje  pooblastilo in vpis v licenco 9 

AGA-30-8-T-03 Podaljšanje vsakega pooblastila 142 

AGA-30-8-T-04 Obnova vsakega pooblastila 6 

SKUPAJ   242,5 

 

 

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

Tabela 16: Vpisnik in evidenca 

 

Število 

objektov 

(31.12.2017) 

Število 

objektov 

(30.09.2018) 

Število 

objektov 

(30.06.2019) 

Število 

objektov 

(31.12.2019) 

Javna mednarodna 

letališča 

3 3 3 3 

Javna letališča 13 13 13 13 

Heliporti  3 3 3 4 

Vzletišča 27 27 23 24 

Vzletne točke in 

pristajalna mesta 

48 49 48 49 

Skupaj 94 95 90 93 
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Stalni nadzor in nadzor nad izvajanjem predpisov na področju letališč in vzletišč je 
potekalo po časovnem okviru, kot je to prikazano v tabeli 17:  

Tabela 17: Pregled nadzorov na področju letališč in vzletišč v letu 2019 
 

Predmet 

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

Letališče 

Ljubljana 

PLAN 
0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 6 

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

REAL. 
3 1 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 21 

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

Letališča ATC 

PLAN 
2 2 2 2 2 1 0 1 1 0 1 2 16 

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

REAL. 
0 0 2 2 2 0 1 0 1 2 1 4 15 

1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 6 

Letališa VFR 

PLAN 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 23 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

REAL. 
2 2 2 2 0 3 1 1 1 3 3 1 21 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vzletišča 

PLAN 
0 0 2 4 4 4 4 2 3 3 1 0 27 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

REAL. 
0 0 3 3 4 4 2 2 2 1 0 0 21 

0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

SKUPAJ  

PLAN 4 5 6 8 8 8 7 5 8 5 9 4 77 

REAL. 7 5 9 8 8 12 5 5 7 10 7 7 90 

STALNI NADZOR                             

NADZOR NAD IZVAJANJEM PREDPISOV                     

 

 

V okviru nadzorov letališča ATC je vključen tudi nadzor nad izvajalci zemeljske 
oskrbe in nadzor glede izvajanja uredbe o pravicah potnikov s posebnimi 
potrebami. 

 

4.1.4 Področje navigacijskih služb zračnega prometa  

Na področju navigacijskih služb zračnega prometa se opravljajo naloge skladno z 
EU predpisi, mednarodnimi standardi in priporočeno prakso (ICAO) ter 
nacionalnimi predpisi.  Implementacijo in izpolnjevanje EU predpisov in posredno 

ICAO standardov in priporočene prakse nadzira EASA. 

Evropski predpisi na področju civilnega letalstva so urejeni s/z: 
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- t.i. osnovno uredbo, Uredbo (EU) 2018/1139 Evropskega Parlamenta in 

Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva 
in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi 

uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 
376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta 
in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 

Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (v 
nadaljevanju: Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega Parlamenta in Sveta), 

- uredbami enotnega evropskega neba (SES),  
- Uredbo Komisije (EU) 2015/340 z dne 20. februarja 2015 o tehničnih 

zahtevah in upravnih postopkih za licence in certifikate kontrolorjev 

zračnega prometa v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta, o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 

923/2012 ter razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 805/2011   
- ter večjim številom izvedbenih uredb, med katerimi velja izpostaviti 

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/373 z dne 1. marca 2017 o skupnih 

zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja 
navigacijskih služb zračnega prometa in drugih funkcij omrežja za 

upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor, razveljavitvi Uredbe (ES) 
št. 482/2008, izvedbenih uredb (EU) št. 1034/2011, (EU) št. 1035/2011 in 

(EU) 2016/1377 ter spremembi Uredbe (EU) št. 677/2011 in Izvedbeno 
uredbo Komisije (EU) 2019/317 z dne 11. februarja 2019 o določitvi načrta 
izvedbe in ureditve pristojbin na enotnem evropskem nebu ter razveljavitvi 

izvedbenih uredb (EU) št. 390/2013 in (EU) št. 391/2013.  

Poglavitne naloge, ki izhajajo iz EU predpisov so certificiranje in stalni nadzor 
izvajalcev storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb 

zračnega prometa, certificiranje in stalni nadzor organizacije za usposabljanje 
kontrolorjev zračnega prometa, nadzor nad spremembami izvajalcev storitev 
upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa, 

licenciranje kontrolorjev zračnega prometa, nadzor skladnosti z zahtevami glede 
interoperabilnosti EATMN, priprava in nadzor izvedbenih načrtov za posamezno 

referenčno obdobje in spremljanje indikatorjev za posamezno leto (ta naloga se 
izvaja nacionalno, kakor tudi na nivoju FAB CE), potrjevanje, spremljanje in 
nadzorovanje stroškovne učinkovitosti certificiranih izvajalcev storitev, kakor tudi 

nadzor nad pravilnostjo stroškovnih baz.  

Eden od pomembnih segmentov je tudi nadzor in urejanje zračnega prostora RS 
in vedno bolj tudi postopkov instrumentalnega letenja in drugih pogojev za 

vzletanje in pristajanje zrakoplovov. Agencija je skladno z veljavnim postopkom 
uvajanja sprememb v zračnem prostoru v obravano prejela 4 vloge. Glede na načrt 

preoblikovanja zračnega prostora ter urejanja zračnega prostora okoli letališča 
Cerklje ob Krki, v prvi polovici 2020 pričakujemo bistveno povečanje števila samih 
vlog za spremembo zračnega prostora.  

Agencija je v letu 2019 implementirala Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/373 

z dne 1. marca 2017 o skupnih zahtevah za izvajalce storitev upravljanja zračnega 
prometa/izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa in drugih funkcij omrežja 

za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor, razveljavitvi Uredbe (ES) št. 
482/2008, izvedbenih uredb (EU) št. 1034/2011, (EU) št. 1035/2011 in (EU) 
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2016/1377 ter spremembi Uredbe (EU) št. 677/2011. Zaradi tehničnega napredka 

sta bili Izvedbeni uredbi (EU) št. 1034/2011 in (EU) št. 1035/2011 preklicani z 
novo Izvedbeno uredbo (EU) 2017/373, ki določa bolj podrobne zahteve za 

pristojne organe ter splošne, posebne in tehnične zahteve glede certificiranje 
izvajalcev storitev ATM/ANS. Uredba 2017/373 se je začela uporabljati z 2. 
januarjem 2020,  Obseg projekta implementacije je podrobno razdelan v Načrtu 

implementacije Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373. 

Glavne naloge, ki so bile izvedene v okviru projekta implementacije so: 

- analiza vrzeli, 

- posodobitev internih postopkov oz. izdelava novih, 

- priprava strokovnih podlag za sprejem nacionalnih predpisov: 

 Uredba o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o skupnih zahtevah za 

izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja 
navigacijskih služb in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega 
prometa ter njihov nadzor (Uradni list RS, št. 67/19), 

 Operativno-tehnična zahteva o določitvi dodatnih posebnih zahtev za 
izvajalce meteoroloških služb (Uradni list RS, št. 2/20) 

 Pravilnik o prenehanju uporabe določenih predpisov s področja 
letalstva (Uradni list RS, št. 75/19)  
 

- organizacija usposabljanja zaposlenih: 

 Upravljanje sprememb po novi EU Uredbi 2017/373 (jan 2019) 
 Delavnica (FAB CE NSA-ji in EASA glede implementacije nove EU Uredbe  

2017/373 (14.-15. Feb. 2019 Dunaj) 

 Usposabljanje 2017/373 (junij 2019, Zagreb) 
 Kibernetska varnost (september 2019) 

- organizacija sestankov podskupin (izvajalci in CAA). 

Agencija je v letu 2019, skladno z zahtevami Uredbe (EU) 2017/373, certificirala 

izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa Slovenije, KZPS, d.o.o., za 
izvajanje dveh novih storitev, in sicer za upravljanje zračnega prostora (ASM) in 

upravljanje pretoka zračnega prometa (ATFM), kot sta določeni v prilogah IX, X in 
XI Uredbe (EU) 2017/373.  

Stalna naloga na področju navigacijskih služb zračnega prometa v letu 2019 je bila 
nadzor nad skladnostjo in spremljanje sprememb mednarodnih zahtev, predvsem 

standardov in priporočil Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO).   

V okvir področja navigacijskih služb zračnega prometa sodi tudi nadzor in 
implementacija mednarodnih standardov ICAO Priloge 12, ki urejajo področje 

iskanja in reševanja za civilno letalstvo. Pravno je področje iskanja in reševanja 
za civilno letalstvo urejeno z Zakonom o letalstvu in Uredbo o izvajanju službe 
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iskanja in reševanja zrakoplova (Uradni list RS, št. 17/19) ter drugimi nacionalnimi 

predpisi, ki urejajo področje dela udeleženih resorjev. Postopkovno je iskanje in 
reševanje zrakoplova na državnem nivoju urejeno z Državnim načrtom zaščite in 

reševanja ob letalski nesreči (ZIR). Z namenom ureditve področja je minister dne 
16.03.2017 s sklepom ustanovil medresorsko delovno skupino s področja iskanja 
in reševanja zrakoplovov. Primarne naloge delovne skupine so predvsem: 

 implementacija Uredbe o določitvi načina izvajanja službe iskanja in 
reševanja za civilno letalstvo,  

 predlog predpisa, ki bo urejal upravljanje oddajnikov signala na kraju 

nesreče (ELT, EPIRB, PLB),  
 predlog posodobitve Državnega načrta ZiR ob nesreči zrakoplova , 

 predlog Operativnega SAR plana,  
 predlog (posodobitve) načrtov ukrepanja posameznih organizacij/služb,  
 predlog Programa usposabljanja osebja, ki izvaja vodstvene in operativne 

naloge na področju izvajanja službe iskanja in reševanja za civilno letalstvo,  
 vzpostavitev evidence informacij o SAR sredstvih, usposabljanju in 

aktivnostih, 
 formalna ureditev sodelovanja s sosednjimi državami in RCC,  
 predlog objave informacije v Zborniku letalskih informacij,  

 obveščanja ICAO, COSPAS-SARSAT o morebitnih spremembah SPOC, RCC, 
RCR idr.,  

 predlog spremembe drugih pravnih aktov, in strokovnih podlag, 
 sodelovanje na vajah in drugih nacionalnih in mednarodnih dogodkih s tega 

področja. 

 

Agencija je skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo v letu 2016 pričela z urejanjem 
področja in zbiranjem digitalnih podatkov o terenu in ovirah (eTOD), kot je to 

zahtevano z ICAO standardi Priloge 15 in za namen izvajanja Uredbe Komisije (EU) 
o zahtevah glede kakovosti letalskih podatkov in letalskih informacij za enotno 

evropsko nebo. 

Velik obseg nalog z namenom implementacije eTOD v Sloveniji je že zaključen.  
V letu 2019 so bile izvedene  naslednje naloge: 
 

 Letno vzdrževanje in verificiranje podatkov eTOD za območji 1 in 2 za 
Letališče JP Ljubljana 

 Zasnova in vzpostavitev mreže kontrolnih točk za verifikacijo podatkov 
eTOD na LJLJ  

 Izvedba terenske verifikacije podatkov eTOD na vzorcu za LJLJ  

 Dopolnitev dokumentacije eTOD zaradi nadgradnje šifrantov vrste ovire  
 Dopolnitev podatkov o ovirah na osnovi podatkov upravljalcev (žičnice in 

daljnovodi)  
 Izvedba snemanja z LIDAR za eno žičnico 
 Vzdrževanje podatkov eTOD za območja 2b, c za LJLJ na osnovi zadnjih 

podatkov CAS (2018) in vključitev v zbirko podatkov eTOD 
 verifikacija podatkov etod za območje 1 ter območja 2, 3 in 4 ljlj 

 upravljanje digitalne zbirke ETOD in vodenje arhiva 

 stalna strokovno‐tehnična podpora pri pripravi navodil in strokovnih podlag 
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Zaradi implementacije Uredbe (EU) 2017/373 je pristojno ministrstvo v decembru 
2019 s Pravilnikom o prenehanju uporabe določenih predpisov s področja letalstva 
preklicalo uporabo SFRJ pravilnikov v Republiki Sloveniji, ki so bili podlaga za 

licenciranje drugega strokovnega osebja navigacijskih služb. Ker je ustrezna izbira 
in kompetentnost osebja odslej v domeni izvajalca storitev ATM/ANS, ni več 
potrebe po podaljševanju veljavnosti dovoljenja za delo letalski šoli KZPS, d.o.o., 

in podaljševanju veljavnosti dovoljenj za delo njenemu operativnemu osebju. Na 
podlagi nacionalnih predpisov pa se še vedno izdaja licence osebju službe letalske 

meteorologije. 

Naloge, ki se nanašajo na operativno osebje, ki opravlja naloge v navigacijskih 
službah zračnega prometa, se izvajajo v zvezi z naslednjim številom imetnikov 

licenc in dovoljenj letalskega in drugega strokovnega osebja: 

Tabela 18: Licence in dovoljenja 

 Število 

(31.12.2017) 

Število 

(30.09.2018) 

Število 

(30.06.2019) 

Število 

(31.12.2019) 

Licenca kontrolorja 

zračnega prometa 

102 108 109 109 

Licenca učenca 

kontrolorja zračnega 

prometa 

 

6 

5 6 0 

Licenca osebja službe 

letalske meteorologije 

30 30 30 30 

Dovoljenje pomočnika 

kontrolorja letenja 

41 41 41 41 

Dovoljenje delavca v 

zrakoplovnih 

informacijskih službah 

13 13 13 13 

Dovoljenje tehničnega 

osebja kontrole letenja 

54 54 53 53 

Skupaj 246 251 252 246 

Poleg vseh ostalih nalog na strokovnem področju navigacijske službe zračnega 
prometa podaljšujemo dovoljenja za delo letalskim šolam ter spremljamo nenehno 

skladnost organizacije za usposabljanje. 

Tabela 19: Dovoljenja za delo letalskih šol oziroma organizacij za usposabljanje: 

 Število 

(31.12.2017) 

Število 

(30.09.2018) 

Število 

(30.06.2019) 

Število 

(31.12.2019) 

Letalska šola 

(nacionalno) 

2 2 2 2 

Organizacija za 

usposabljanje (EU) 

1 1 1 1 

 

Imetnici dovoljenja za delo letalske šole sta Kontrola zračnega prometa Slovenije, 
d.o.o., in Agencija Republike Slovenije za okolje. Dovoljenje se je praviloma 
podaljševalo za obdobje dvanajstih mesecev. Agencija pri omenjenih subjektih 

izvaja nadzor nad izvajanjem predpisov. 
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Tabela 20: Certifikacijski postopki in druge upravne zadeve  
Št. 

opravljenih 

storitev 

2017 

Realizacija 

30.09.2018 

Realizacija 

30.06.2019 

Realizacija 

31.12.2019 

   

Podaljšanje veljavnost oz. 
spremembai dovoljenja za delo 
letalski šoli  

2 
1 1 1 

Podaljšanje veljavnosti oz. 
sprememba* certifikata 
organizacije za usposabljanje  

1*  
(po novem 

velja 
neomejeno) 

1 0 0 

Podaljšanje veljavnosti 

dovoljenja izvajalca 
navigacijskih služb zračnega 

prometa  

1 

0 0 0 

Izdaja/podaljšanje veljavnosti 
licenc (učenca) ATCO, izdaja 
dodatnega ratinga/pooblastila, 
izdaja začasnega pooblastila 

148 

 
63 

 
20 

 
42 

Izdaja/podaljšanje veljavnosti 
licenc MET 

20 
9 18 21 

Izdaja/podaljšanje veljavnosti 
dovoljenj TOKL (ATSEP) 

40 
25 38 47 

Izdaja/podaljšanje veljavnosti 
dovoljenj ZIS 

3 
5 1 3 

Izdaja/podaljšanje veljavnosti 

dovoljenj pomočnikom 
kontrolorjev letenja 

13 

 

15 

 

5 

 

13 

Potrditev priročnikov, navodil 
za delo izvajalcem 
navigacijskih služb zračnega 
prometa 

2 

 
/ 

 
/ 

 
6 

Potrditev priročnikov za 

usposabljanje, načrtov 
usposabljanja oz. navodil za 
izvedbo usposabljanja, učnih 
vsebin letalskim šolam 

0 

 

3 

 

2 

 

2 

Potrditev priročnikov za 

usposabljanje, načrtov 
usposabljanja v enotah, sheme 
usposobljenosti v enoti, učnih 

vsebin organizaciji za 
usposabljanje 

6 

 

6 

 

2 

 

8 

Druge aktivnosti (najava 

spremembe pri obrat. 
dovoljenju, obnova, ponovna 
izdaja ali priznanje tuje 
licence/dovolj., izdaja 
dodatnega pooblastila, sklep o 
izpitu ipd.) 

23 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
2 

Najave načrtovanih sprememb 
funkcionalnega sistema v zvezi 
z varnostjo 

35 
 
/ 

 
16 

 
30 

Potrditev (izdaja odločbe) 
načrtovanih sprememb 

funkcionalnega sistema v zvezi 
z varnostjo 

8 

 
4 

 
0 

 
5 

Nova pridobitve certifikata 
izvajalca storitev 

/ / / 2 
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Uvedba sprememb v zračnem 
prostoru Republike Slovenije 

/ / / 2 

SKUPAJ 302 132 103 184 

Naloge, ki se nanašajo na certificiranje izvajalcev navigacijskih služb zračnega 
prometa in nadzor varnosti, se izvajajo pri naslednjih subjektih: 

Tabela 21: Subjekti certificiranja 
 

Izvajalec Službe Opombe 

Kontrola zračnega prometa Slovenije, 

d.o.o. 

ATS, AIS, CNS, 

ASM, ATFM  

 

Agencija Republike Slovenije za okolje MET  

 

Stalni nadzor in nadzor nad izvajanjem predpisov na področju navigacijskih služb 
zračnega prometa je potekalo po naslednjem časovnem okviru: 

 
 
Tabela 22: Pregled nadzorov na področju navigacijskih služb v letu 2019 

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

Navigacijske 
službe zračnega 

prometa 

PLAN 
2 3 2 2 5 3 1 0 7 3 3 0 31 

0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 1 7 

REAL 
2 0 4 1 2 1 3 3 3 3 4 16 42 

0 0 0 0 0 2 3 0 0 2 1 4 12 

Organizacija za 
usposabljanje / 

Letalska šola 

PLAN 
0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 5 

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

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SKUPAJ  
PLAN 2 3 3 4 6 5 1 0 10 4 6 1 45 

REAL 2 0 4 1 3 3 6 3 4 5 5 20 56 

STALNI NADZOR                             

NADZOR NAD IZVAJANJEM 
PREDPISOV 

                        

Število potrebnih nadzorov, tako stalnih kot inšpekcijskih, je planiranih s 
predpostavko, da je zagotovljeno zadostno število usposobljenih in kompetentnih  

letalskih nadzornikov in nadzornikov z ustreznimi pooblastili.  

V začetku leta je bila opravljena revizija plana nadzorov z namenom, da se večji 
del nadzorov premakne v drugo polovico leta 2019, saj so bile vse zahteve iz 
Izvedbene uredbe št. 1035/2011 že pregledane, v drugi polovici leta pa bo 

potrebna verifikacija zahtev z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2017/373. 

Na področju je posebna pozornost namenjena verifikaciji skladnosti države in 
izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa s standardi ICAO. S tem namenom 

se bo tudi naprej izvajal poglobljen nadzor, v okviru katerega se planira preveriti 
skladnost z vsemi standardi, kot jih določajo naslednje priloge h Konvenciji o 

mednarodnem civilnem letalstvu: 
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 Priloga 2 o pravilih letenja, 

 Priloga 3 o meteoroloških službah za mednarodno zračno plovbo, 
 Priloga 4 o letalskih navigacijskih kartah,  

 Priloge 10 o letalskih telekomunikacijah: 
o Zvezek I o pripomočkih za radijsko navigacijo (6. izdaja, julij 2006, 

vključno z vsemi spremembami do št. 85), 

o Zvezek II o komunikacijskih postopkih, vključno s postopki za 
navigacijske službe zračnega prometa (PANS),  

o Zvezek III o komunikacijskih sistemih,  
o Zvezek IV o nadzornem radarju in sistemih za preprečevanje trčenja,  
o Zvezek V o uporabi radijskega spektra za zračni promet,  

 Priloga 11 o službah zračnega prometa,  
 Priloga 14 o letališčih v izdajah: 

o Zvezek I o načrtovanju in delovanju letališč in 
o Zvezek II o helioportih (v delu, ki se nanaša na delo METEO službe) 

ter  

 Priloga 15 o letalskih informacijskih službah.  
 

Na področju se bo stremelo k povečanju učinkovitosti izvajanja nalog predvsem v 

smislu planiranja nadzorov na podlagi ocene tveganj (Risk based oversight). 

Sektor navigacijskih služb zračnega prometa je nosilec aktivnosti pri koordinaciji 
in izdelavi dokumenta LSSIP (Local Single Sky Implementation Plan – Lokalni načrt 

implementacije enotnega neba) in Načrta izvedbe za drugo poročevalno obdobje 
(Performance Plan for Reporting Period 2 - PP RP 2, ki se pripravlja in nadzoruje  
v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 390/2013 z dne 3. maja 2013 o 

določitvi načrta izvedbe za navigacijske službe zračnega prometa in funkcije 
omrežja ter Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 391/2013 z dne 3. maja 2013 o 

določitvi skupne ureditve pristojbin za navigacijske službe zračnega prometa.  

Dokument LSSIP 2019 vsebuje poročilo in načrt izvajanja zakonodajnega okvirja 
Enotnega evropskega neba (SES) na nacionalnem nivoju. Aktivnosti za pripravo in 

uskladitev dokumenta LSSIP 2019 so ze začele oktobra, potekajo v koordinaciji z 
Ministrstvom za infrastrukturo, Vojaškim letalskim organom, Kontrolo zračnega 
prometa Slovenija, d.o.o., Agencijo Republike Slovenije za okolje in s podjetjem 

Fraport Slovenija, d.o.o. Dokument za leto 2019 je v pripravi in bo podpisan s 
strani vseh deležnikov do konca marca 2020. Dokument bo javno objavljen na  

spletnih straneh EUROCONTROLA.  

Izdelava načrta za drugo referenčno obdobje 2015-2019, PP RP 2 je potekala v 
letih 2013 do 2015. V oktobru 2015 je bil načrt potrjen s strani Evropske komisije, 
zato je bilo potrebno vzpostaviti mehanizme za nadzorovanje ključnih kazalnikov 

uspešnosti (KPI) in kazalnikov uspešnosti (PI) na širšem evropskem nivoju, FAB 
CE nivoju in nacionalnem nivoju za štiri poglavitna področja:  

1. varnost,  

2. kapacitete oz zmogljivosti,  
3. okolje in  

4. stroškovna učinkovitost. 
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Dogovorjene in potrjene cilje in naloge iz PP RP 2 je nujno potrebno upoštevati ter 

jim slediti oziroma nadzorovati implementacijo, ob tem pa predlagati spremembo 
zakonodaje oziroma pripravo nove. S tem v zvezi je vsakoletna naloga tudi 

izdelava monitoring poročila, katerega potrdi Evropska komisija in na podlagi 
analize le tega izda posameznim državam priporočila za izboljšanje. Tako je v prvi 
polovici leta 2019 potekala izdelava monitoring poročila za 2018, v obdobju junij 

– september 2019 pa verifikacija podatkov. Samo poročilo je potrdila in objavila 
EK v novembru 2019. 

Poleg omenjenih aktivnosti so se v marcu 2019 pospešeno začele aktivnosti v zvezi 

s pripravo na novo referenčno obdobje RP 3 (obdobje 2020- 2024)  in v povezavi 
s tem na novi izvedbeni načrt (za en route), kateri osnutek je bil izdelan do 

25.06.2019 in predstavljen na posvetovanju uporabnikom zračnega prostora dne 
17.07.2019. Konec septembra 2019 je bil posredovan v pregled in potrditev na 
Evropsko komisijo. 

Tudi novi izvedbeni načrt  (Peformance Plan) vsebuje  štiri poglavitna področja: 

1. varnost,  

2. kapacitete oziroma zmogljivosti,  
3. okolje in  

4. stroškovna učinkovitost. 

V novem obdobju RP 3 bo se večji poudarek  dan stroškovni učinkovitosti, 
predvsem se definira dodatna vloga nacionalnih nadzornih organov, ki je v primeru 

Slovenija Agencija za civilno letalstvo, to pa je spremljanje ciljev ponudnikov 
storitev (ANSP), kakor tudi spremljanje investicij, seveda pa posredno to pomeni 
tudi izvajanje nadzora in stalnega monitoringa. 

Evropska komisija je objavila tudi novo uredbo za področje učinkovitosti 

(Performance) za zgoraj navedena štiri poglavitna področja št. 2019/317, ki 
podrobneje ureja vlogo nacionalnih nadzornih organov ter jim dodeljuje več 

pristojnosti. Nova uredba bo zamenjala stari uredbi ES št. 390/2013 in št. 
391/2013. 

Na regionalnem nivoju bomo sodelovali z ostalimi nacionalnimi nadzornimi organi 

(FAB CE) z namenom usklajevanja notranjih pravil in pripadajočih postopkov na 
zadevnih področjih ter vzpostavitev usklajenih postopkov poročanja, izmenjave in 
širjenja informacij o varnosti. Poudarek sodelovanja bo tudi uskladitev postopkov 

za izvajanje stalnih nadzorov in nadzorov nad izvajanjem predpisov izmenjava 
dobrih praks. 

4.1.5 Področje varovanja civilnega letalstva 

Na tem področju se opravljajo naloge v zvezi z varovanjem civilnega letalstva pred 
dejanji nezakonitega vmešavanja.  
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Tabela 23: Pregled obračunanih identov Tarife za izvajanje storitev do 

31.12.2019 na področju varovanja civilnega letalstva  
 

Ident Naziv 

Število 

obračunanih 
identov 2019 

SEC-31-2-T-01 Izdaja dovoljenj za gibanje in zadrževanje na javnih letališčih 627 

SEC-31-2-T-02 Potrjevanje varnostnih programov - Potrditev večjih sprememb 6 

SEC-31-2-T-05 Odobritev statusa reguliranega agenta 1 

SEC-31-2-T-06 Odobritev statusa znanega in stalnega pošiljatelja 1 

SEC-31-2-T-08 Imenovanje ACC 3 5 

SEC-31-2-T-13 Obnova pooblastila 1 

SEC-31-2-T-15 Odobritev delovanja naprav ali sistemov 1 

SEC-31-2-T-16 Letalske šole na področju varovanja civilnega letalstva 1 

SKUPAJ   643 

 

 

Druge podporne naloge, ki se izvajajo v okviru področja, so: 

Tabela 24: Podporne naloge 

 Št. 

opravljenih 

storitev 2017 

Realizacija 

30.09.2018 

Realizacija 

30.06.2019 

Realizacija 

31.12.2019 

Vzdrževanje baz 

podatkov 

5 5 3 4 

Varnostno 

usposabljanje za 

zaposlene v državni 

upravi 

4 8 4 11 

Skupaj 6 13 7 15 

Naloge stalnega nadzora so pretežno vezane na subjekte, ki izvajajo standarde 
varovanja civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja.  

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

Tabela 25: Pregled nadzorov na področju varovanja civilnega letalstva v letu 2019  

Predmet 

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

aerodromi 

PLAN 
0 2 2 0 1 1 2 1 1 1 1 3 15 

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

REAL. 
2 3 0 1 3 1 1 2 2 1 1 2 19 

2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 

letalski prevozniki 
PLAN 

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

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

REAL. 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

znani dobavitelji 
zalog letališča 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

REAL. 
0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 6 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

letalski tovor 

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

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

znani dobavitelji 
za oskrbo letala 

PLAN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

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

upravljalci druge 
infrastrukture 

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

REAL. 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4 

upravljalci 
zračnega prostora 

PLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

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

letalske šole 
PLAN 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

REAL. 0 1 1 1 0 0 0  0 0 1 0 0 4 

SKUPAJ  
PLAN 1 4 4 3 4 6 3 3 4 2 2 4 40 

REAL. 4 4 6 4 5 3 3 5 4 3 2 3 46 

STALNI NADZOR                             

NADZOR NAD IZVAJANJEM PREDPISOV                     

 

 

4.1.6 Preverjanja na ploščadi v zvezi z zrakoplovi operatorjev 
pod regulativnim nadzorom druge države  

Uredba Komisije (EU) št.  965/2012 z dne 05. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah 
in upravnih postopkih za letalske operacije  v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta določa zahteve, ki jih mora pristojni organ 

upoštevati pri izpolnjevanju svojih nalog in odgovornosti glede opravljanja 
preverjanj na ploščadi v zvezi z zrakoplovi, ki jih uporabljajo operatorji iz tretjih 

držav (SAFA) ali operatorji pod regulativnim nadzorom druge države članice 
(SACA). 

Področje je znotraj agencije organizirano na način vzpostavitve stalne delovne 

skupine, ki je bila s sklepom direktorja določena 1. 3. 2018. Delovno skupino tvori 
šest članov.  
 

Glavne naloge, opravljene v letu 2019, zajemajo dejavnosti predvsem na 
naslednjih ravneh: 
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a) organizacijska raven 
 

- v sklopu programskega orodja DNA je bil oblikovan projekt, ki omogoča 
pregledno dokumentiranje aktivnosti (vodenje mesečnih sestankov, 
hranjenje zapisnikov, procesi zagotavljanja skladnosti);  

- načrtovanje stalne pripravljenosti (izenačevanje zagotavljanja stalne 
pripravljenosti, dosegli smo  stabilen plan z nizkim številom sprememb. Ob 

začetku letošnjega leta smo pregledali dodeljene in realizirane ure stalne 
pripravljenosti in prišli do ugotovitve, da so razlike minimalne, in sicer pri 
večini prihaja do odstopanj v urah za manj kot en dan); 

- znotraj CMSMSM je bila še podrobneje definirana vloga namestnika 
nacionalnega koordinatorja (prenos informacij na Safety Board); 

- delovna skupina se je sestajala enkrat mesečno z namenom pretoka 
informacij in poenotenja delovnih postopkov. 
 

b) načrtovanje dela 
 

- v skladu z oblikovanim letnim planom nadzorov v delu RAMP, ki je bil izdelan 
decembra 2018, so bili na mesečni ravni izdelani posamezni podrobnejši 

načrti dela, ki so upoštevali podatke, pridobljene s strani Ministrstva za 
infrastrukturo (Permit to Fly), in varnostne ocene prioritetnih operatorjev 
ter posledične terminske opredelitve nadzorov. 

 
c) zagotavljanje usposobljenosti 

Vrsta usposabljanja Število izvedenih usposabljanj 

Začetno  0 

Obnovitveno 0* 

Specializirano  2** 
* 

Obnovitveno usposabljanje je bilo zaradi večje regulatorne spremembe organizirano v 

avgustu 2019. Usposabljanje sta vodila dva člana delovne skupine, ki sta se maja udeležila 

usposabljanja Train the Trainer, ki ga je organizirala EASA v Kölnu. 

** 

Introduction Flight OPS for RI Staff – 1 letalski nadzornik 

Electronic Flight Bag – 1 letalski nadzornik 

   

d) mednarodno sodelovanje 

- nacionalni kooordinator in namestnica sta se udeležila RICS & Industry 
Forum dogodka v Kölnu ter dogodka RICS v Berlinu. S tem se vzdržuje 
kontinuiteta seznanjanja z najnovejšimi smernicami na področju nadzorov 

na ploščadi; 
- v obdobju med 26.6. in 28.6.2019 sta v sklopu mednarodne izmenjave pri 

izvajanju nadzora sodelovala dva nadzornika iz Francije. Poleg nadzorov je 
bila izvedena tudi obsežna primerjava postopkov z namenom 
standardizacije procedur in prevzemanja dobrih praks.  
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Tabela 26: Nadzori na področju v letu 2019  

Predmet 

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

RAMP  
PLAN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

REAL. 3 5 4 7 4 8 3 4 5 5 4 6 58 

SKUPAJ  
PLAN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

REAL. 3 5 4 7 4 8 3 4 5 5 4 6 58 

NADZOR NAD IZVAJANJEM PREDPISOV                     

 

4.1.7 Pravice potnikov  

 
To področje ureja Uredba 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. 
295/9, stran 6459 (Uradni list RS št. 61/05). 

 
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. 
 
 

Tabela 27: Nadzori in realizacija na področju v letu 2019 
 

Predmet 

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

nadzor nad 
izvajanjem uredbe 

ES 261/04 
(pravice potnikov) 

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

REAL. 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 4 

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

REAL. 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 4 

NADZOR NAD IZVAJANJEM PREDPISOV                   

 

4.1.8 Preizkus alkoholiziranosti letalskega in drugega 

strokovnega osebja 

 

V nadaljevanju Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 s spremembami določa, da 
pristojni organ omeji, začasno odvzame ali prekliče, kot je ustrezno, pilotsko 
licenco in povezane ratinge ali certifikate v skladu z ARA.GEN.355 Oddelka GEN, 

Dela ARA Priloge VI, med drugim v primeru izvajanj privilegijev licence, ratinga ali 
certifikata pod vplivom alkohola ali drog (Uredba EU št. 1178/2011 s 

spremembami). 
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ARA.CC.105 Uredbe (EU) št. 290/2012 določa, da pristojni organ sprejme ukrepe 

v skladu z ARA.GEN.355, vključno z začasnim odvzemom ali preklicem potrdila 
kabinskega osebja, vsaj v naslednjih primerih: pri neskladnosti z delom CC ali 

ustreznimi zahtevami dela ORO in dela CAT, če je bila ugotovljena varnostna 
težava, pri pridobitvi ali ohranjanju veljavnosti potrdila kabinskega osebja s 
predložitvijo ponarejenih dokazil, pri izvajanju privilegijev iz potrdila kabinskega 

osebja pod vplivom alkohola ali drog in pri dokazani zlorabi ali nepošteni uporabi 
potrdila kabinskega osebja. 

 
Tudi Uredba Komisije (EU) 2015/340, ki ureja licence in zdravniška spričevala 
kontrolorjev zračnega prometa, v točki ATCO.AR.D.005(4) določa, da pristojni 

organ začasno odvzame ali prekliče licenco, rating ali pooblastilo v skladu z 
ATCO.AR.C.010 med drugim tudi, če se privilegiji iz licence, ratingov ali pooblastil 

izvajajo pod vplivom psihoaktivnih snovi. 
 
66.B.500 Poddela F Dela 66 Priloge III Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014 s 

spremembami prav tako določa, da pristojni organ začasno ukine, omeji ali 
prekliče licenco za vzdrževanje zrakoplova, kadar ugotovi, da gre za varnostni 

problem ali če ima očiten dokaz, da je oseba izvedla vzdrževanja ali izdala potrdila 
o sprostitvi v uporabo pod škodljivim vplivom alkohola ali drog. 

 
Prav tako problematično uporabo psihoaktivnih substanc ureja Izvedbena uredba 
Komisije (EU) št. 923/2012, ki v SERA.2020 določa, da nobena oseba, katere 

funkcija je nujna za varnost letenja (osebje, ki opravlja varnostno pomembne 
naloge), ne opravlja te funkcije, kadar je pod vplivom katere koli psihoaktivne 

substance, zaradi katere je njena sposobnost za delo zmanjšana. Nobena takšna 
oseba ni vpletena v nikakršno problematično uporabo substanc. Ob tem navedena 
uredba opredeljuje osebje, ki opravlja varnostno pomembne naloge, in sicer so to 

osebe, ki lahko ogrozijo varnost v letalstvu, če neustrezno opravljajo svoje naloge 
in funkcije, vključno s člani posadke, osebjem za vzdrževanje zrakoplovov, 

osebjem za operacije na aerodromu, osebjem za reševalne, gasilske in vzdrževalne 
dejavnosti, osebjem, ki mu je dovoljen vstop brez spremstva na območje gibanja 
zrakoplovov, in kontrolorji zračnega prometa. 

 
Agencija to izvaja skladno z Navodilom za odreditev preizkusa s sredstvi ali 

napravami za merjenje alkohola št. 007-3/2018/3 z dne 23.04.2018. 
 

Tabela 28: Nadzori in relizacija na področju v letu 2019 

Predmet 

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

Preizkus 
alkoholiziranosti 
letalskega in 
drugega 
strokovnega 
osebja 

PLAN 5 5 6 8 10 12 12 11 8 6 5 5 93 

REAL. 0 0 0 0 9 13 0 0 60 5 0 0 87 

SKUPAJ  
PLAN 5 5 6 8 10 12 12 11 8 6 5 5 93 

REAL. 0 0 0 0 9 13 0 0 60 5 0 0 87 

NADZOR NAD IZVAJANJEM PREDPISOV                   
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5 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 Sloveniji16. Te 
naloge se izvajajo v skladu s posebnimi postopki, ki so primerljivi s postopki 

stalnega nadzora ali nadzora po zakonu o inšpekcijskem nadzoru. Poleg tega pa v 
ta segment spadajo tudi ACAM inšpekcije. 

5.1 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 tega spričevala. Nadzor nad izvajanjem predpisov se opravlja tudi na 
podlagi prijav ali drugih pokazateljev, da je ta potreben. 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 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.  

Skladno z uredbami (ES)2018/1139, (EU)748/2012 in (EU) št. 1321/2014  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).   

                                                      
16 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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Kot navedeno že v prejšnjih poglavjih pa je poglavitna in nujno potrebna realizacija 

t.i. ACAM inšpekcij.  

5.2 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 bilo že navedeno v tem letnem poročilu 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 izvajanja preverjanj na ploščadi (SAFA in SACA) obremenjujoč za 

letalsko industrijo 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 segmentu osveščenost o varnosti 

najmanjša ter poznavanje predpisov mnogokrat pomanjkljivo. Na področju ne-
komercialnih kompleksnih operacij je zaradi izvedbenih predpisov nadzor in 

preverjanje na ploščadi smiselno, saj ti operatorji delujejo na podlagi izjave in kot 
taki v začetku niso certificirani. Osnovni namen izvedbe nadzorov ni v povišanju 
kvantitete nadzorov ne glede na smiselnost le-teh pač pa na zagotovitev varnih 

okoliščin za vse udeležence v letalstvu. 

V letu 2019 se je primarno izvajal nadzor nad imetniki potrdila/dovoljenja glede 
na najave operaterjev brezpilotnih zrakoplovov, ki  se pošiljajo na za to predviden 

elektronski naslov pred izvedbo leta. V primeru ugotovitev, ali kako drugače 
izkazane potrebe, se je izvedel tudi dodatni nadzor dokumentacije. 

5.3 Področje letališč in vzletišč  

Nadzor nad izvajanjem letalskih predpisov na področju letališč in vzletišč se 
praviloma delijo na nadzor letališč (daljša veljavnost izdanih dovoljenj), nadzor 
vzletišč (enoletna veljavnost izdanih dovoljenj).  
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5.4 Področje navigacijskih služb zračnega prometa  

Agencija je v letu 2019 nadaljevala z aktivnostmi za implementacijo Izvedbene 
Uredbe Komisije (EU) 2017/373 z dne 1. marca 2017 o skupnih zahtevah za 

izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih služb 
zračnega prometa in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter 
njihov nadzor, razveljavitvi Uredbe (ES) št. 482/2008, izvedbenih uredb (EU) št. 

1034/2011, (EU) št. 1035/2011 in (EU) 2016/1377 ter spremembi Uredbe (EU) št. 
677/2011. Zaradi tehničnega napredka sta bili Izvedbeni uredbi (EU) št. 

1034/2011 in (EU) št. 1035/2011 dopolnjeni in posodobljeni z novo Izvedbeno 
uredbo (EU) 2017/373, ki določa bolj podrobne zahteve za pristojne organe ter 
splošne, posebne in tehnične zahteve glede certificiranje izvajalcev storitev 

ATM/ANS. Pričetek uporabe Uredbe 2017/373 je bil 2. januarja 2020, zato so se 
aktivnosti povezane z njeno implementacijo izvajale v letu 2019, skupaj z 

izvajalcema navigacijskih služb zračnega prometa (KZPS in ARSO), Ministrstvom 
za infrastrukturo in drugimi deležniki. 

Implementacija Uredbe ima vpliv tudi na nacionalno zakonodajo, zato so bili 

preklicani določeni nacionalni podzakonski akti ter sprejeta uredba o izvajanju 
uredbe in operativno tehnična zahteva. 

V marcu 2019 so se pričele tudi aktivnosti v zvezi z implementacijo Uredbe 
2019/317 za področje uspešnosti in zaračunavanja za področje ATM/ANS. Na 

podlagi nove uredbe je bil izdelan nov načrt za obdobje 2020 do 2024. Podrobneje 
v pogavju 4.1.4. 

5.5 Področje varovanja civilnega letalstva  

Področje varovanja civilnega letalstva je urejeno z obvezujočimi evropskimi 
predpisi ter mednarodnimi standardi in priporočili. 

Nadzor nad izvajanjem letalskih predpisov na področju varovanja civilnega 

letalstva se praviloma deli na nadzor letališč, letalskih prevoznikov, subjektov, ki 
zagotavljajo kakršne koli blago za letališča, pregledom varnostne opreme idr. 

Glede na dopolnitve in spremembe uredb EU, ki se nanašajo na varovanje civilnega 
letalstva, bodo v zvezi s tem po potrebi izvedeni dodatni  nadzori na letališčih in 

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

predvideno prenovo potniškega terminala (prenos naloge iz leta 2016) na javnem 
Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana ter izgradnjo dveh novih stavb za prevoz 
letalskega tovora in s tem povezanimi novimi varnostnimi postopki. 
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5.6 Preverjanja na ploščadi v zvezi z zrakoplovi 

operatorjev pod regulativnim nadzorom druge države  

Ob koncu koledarskega leta agencija izdela plan nadzorov na ploščadi za prihodnje 
koledarsko leto. 

Tabela prikazuje načrtovane in realizirane nadzore:  

 letni plan za 2019 Realizirano do konca leta 2019 

LAYER 1 14 16 

LAYER 2 S 9 8 

LAYER 2 NS 16 7 

Seznam takoimenovanih Layer 1 operatorjev oblikuje EASA za vsako državo 

članico posebej; določi kateri operator in kolikokrat bo v določeni državi 
izpostavljen nadzoru RAMP. Cilji so oblikovani glede ne število pristankov v državi 
članici v preteklem koledarskem letu. 

Vsi ostali operatorji, ki niso vključeni na seznam Layer 1, tvorijo skupino Layer 2. 

Za potrebe načrtovanja so razdeljeni v dve skupini, in sicer S (scheduled – ki 
prihajajo v Slovenijo po ustaljenem voznem redu) ter NS (non-scheduled – v 

Slovenijo ne prihajajo po ustaljenem voznem redu). 

Dva nadzora iz segmenta Layer 1 nista bila izvedena, ker operatorja v letu 2019 
na slovenska letališča nista izvajala svojih operacij. CAA se je poslužila 

uveljavljenega pristopa na ravni Unije, in sicer sta bila ta dva nadzora izvedena 
namesto v Sloveniji v Španiji in v Veliki Britaniji.  

V segmentu Layer 2 S do razlike prihaja zato, ker je bil po polletni uskladitvi obsega 
nadzorov, ki ga posreduje EASA, operator, ki je bil ob začetku leta Layer 2, sedaj 

umeščen v Layer 1, CAA Slovenija pa je svojo kvoto nadzorov že opravila.  

V segmentu Layer 2 NS je realizacija plana bistveno nižja kot v Layer 1 in Layer 2 
S skupinah (kjer do odstopanja prihaja na minimalni, a dokumentirani in 

objektivno utemeljeni ravni) saj določeni operatorji v oziroma iz Slovenije v 
letošnjem letu ne letijo (so pa na primer leteli lani v sklopu ACMI operacij).  

Poleg načrtovanih nadzorov pa so bili opravljeni tudi nadzori prioritetnih 

operatorjev, to je operatorjev, ki so zaradi izpolnjevanja določenih pogojev 
(denimo ponavljajočih se neskladij visoke ravni ipd) uvrščeni na prioritetno listo, 
ki velja za celotno EU in sodelujoče države v programu nadzorov RAMP. V tem 

segmentu je število izvedenih nadzorov do konca leta 2019 štiriindvajset.  

V kvoto opravljenih nadzorov RAMP se štejejo tudi nadzori nad operatorji, ki niso 
tuji operatorji, so pa v celoti izvedeni v skladu z določili, kot so le-ta opredeljena 

v delu RAMP (SANA).   
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Skupno število izvedenih nadzorov je torej naslednje: 

 letni plan za 2019 Realizirano do konca leta 2019 

LAYER 1 14 16 

LAYER 2 S 9 8 

LAYER 2 NS 16 7 

SANA N/A 3 

PRIORITY N/A 24 

SKUPAJ: 58 
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6 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. V večjem delu EU Uredb, kakor tudi nove osnovne 

uredbe št 2018/1139 je dan precejšen poudarek izmenjavi informacij med 
nadzornimi organi, obveščanje EASA in ne nazadnje tudi : 

 Pristojni organ nemudoma obvesti EASA  o vsaki večji težavi pri izvajanju 
Uredbe 2018/1139 ter s tem povezanimi izvedbenimi predpisi. 

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

Temeljne mednarodne aktivnosti agencije se nanašajo na naslednje mednarodne 
organizacije, institucije in organe Evropske unije: 

 Mednarodno organizacijo civilnega letalstva (ICAO), 

 Evropsko komisijo (EC oz. EK),  

 Evropsko agencijo za varnost v letalstvu (EASA), 

 SESAR Joint Undertaking SJU, 

 SESAR Deployment Manager-ja (SDM) in EGNOS  

 Evropsko konferenco civilnega letalstva (ECAC), 

 Evropsko organizacijo za varnost zračne plovbe – (EUROCONTROL) tudi 

v vlogi Network Manager-ja ter 

 Svetovno meteorološko organizacijo (WMO), 

pa tudi: 

 nacionalne 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) ter nacionalnim letalskim 

nadzornim organom Republike Italije (za čezmejno izvajanje 
navigacijskih služb zračnega prometa) 

 regionalno sodelovanje z drugimi nacionalnimi nadzornimi organi z 
namenom uskladitve postopkov nadzora in izmenjave dobrih praks ter 

 sodelovanje za področje iskanja in reševanja zrakoplovov v okviru 

regionalnega SAR odbora (RASARAC), ki je bil ustanovljen v novembru 
2016 in kateremu je Agencija za civilno letalstvo predsedovala v letu 

2019 

Glavni del nalog je bil usmerjen v zvezi z Evropsko komisijo in posredno 
implementacijo EU Uredb, EASA in FAB CE NSA CC. 
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Poleg navedenega je agencija zagotovljalastrokovno podporo Ministrstvu za 

infrastrukturo (ter Ministrstvu za okolje in Ministrstvu za obrambo) pri pripravi 
implementacije predpisov EU, mednarodnih standardov in priporočenih praks 

ICAO, sklepov ECAC, standardnih dokumentov (sklepov) Eurocontrola in drugih 
normativnih aktov. 

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

EU in mednarodnih standardov in priporočenih praks ICAO pa pisno sodelovanje s 
pristojnimi ministrstvi oz. delovanje v okviru delovnih skupin. Udeležba na 
sestankih in drugih oblikah mednarodnega sodelovanja iz pristojnosti države, se 

izvaja v sodelovanju z ministrstvom pristojnim za promet, kakor tudi v skladu z 
usmeritvami ministrstva, pristojnega za promet. Izkušnje drugih država EU v zvezi 

s pripravo letalskih predpisov EU in njihovo implementacijo kažejo, da je udeležba 
na takih delavnicah in srečanjih izredno pomembna, predvsem zaradi zasledovanja 
implementacije v drugih državah, tolmačenja le teh in izmenjave dobrih praks. 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. Ob tem je potrebno poudariti, da so 

tovrstne strokovne delavnice tudi del rednega in nujnega stalnega usposabljanja 
strokovnjakov agencije. 

Med posameznimi nalogami je bilo primarnega pomena v okviru FAB CE NSA CC 

vzpostaviti procese, ki bodo zagotavljali ustrezni nadzor čezmejnega opravljanja 
navigacijskih služb zračnega prometa, saj se s tem znižuje tudi stopnja 
izpostavljenosti Republike Slovenije glede odgovornosti za morebitne letalske 

nesreče v slovenskem zračnem prostoru in uskladitev teh procesov z novo EU 
Uredbo 2017/373 V okviru aktivnosti iskanja in reševanja za področje letalstva, 

Agencija aktivno sodeluje v regionalnem SAR odboru (RASARAC), kateremu je v 
letu 2019 predsedovala. Agencija v skladu s svojimi pristojnosti podpisuje 

Sporazume o sodelovanju ter 83.Bis sporazume, ki se podpisujejo ali uskljajujejo 
v državah, s katerimi se podpisuje kateri izmed sporazumov. Glavni namen 
tovrstnih sporazumov je definiranje in prenos določenih aktivnosti iz države 

registra na državo operaterja. 

Precejšen del aktivnosti na področju FAB CE se je v letu 2019  usmerilo v aktivnosti 
za nadaljevanje aktivnosti pričetih v preteklih letih. Pristojnosti iz naslova 

nacionalnega nadzornega organa (NSA) v Republiki Sloveniji izvaja Agencija za 
civilno letalstvo.  

V letu 2019 je  agencija oziroma njeni predstavniki sodelovali na: 

- sestankih odbora enotnega evropskega neba SSC   8 dni  

- sestanki na EASA (npr. TeB, MeB, NOA,…)  89 dni,  
- na FAB CE  sestankih 31 dni, 
- na SES delavnicah (implementacija uredb v okviru FAB CE Eurocontrol in 

EASA)  6 dni,  
- sestankih glede pravic potnikov 2 dni, 

- bilateralni sestanki z drugimi CAA-ji 20 dni, 
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- udeležba na konferenci združenja strokovnjakov za letalsko angleščino 

ICAEA 7 dni, 
- srečanje za razvoj brezpilotnih letalnikov 15 dni, 

- na EASA Management Board Meeting  4 dni, 
- na razširjenem odboru za pristojbine 9 dni,  
- ICAO konferencah in pripravah na le te (kot na primer ICAO Assembly, ki je 

bila v letu 2019 in sestanki) in drugi sestanki ICAO 21 dni, 
- na sestankih povezanih z SAR 9 dni, 

- na konferncah iz varovanja 4 dni. 

Standardizacijske EASA Inšpekcije  

V skladu z 24. členom osnovne uredbe BR17, kakor tudi nove osnovne uredbe NBR 
št 2018/1139  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 (AIR); 

 osebje in organizacije, ki so vključeni v operacije zrakoplovov (OPS 
vključno z RAMP, FSTD, FCL, MED); 

 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 (ADR); 

 projektiranje, proizvodnjo in vzdrževanje opreme aerodromov pa tudi za 

osebje in organizacije, ki so vključeni v te dejavnosti (ADR); 

 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, MED); 

 ATM/ANS kot tudi za osebje in organizacije, ki so vključeni v navedeno 
(ATM/ANS, MED); 

 SYS za področje uspravljanja varnosti (safety management) in poročanja 
o dogodkih. 

EASA izvaja inšpekcije z namenom,  da se spremlja uporaba te uredbe in njenih 
izvedbenih predpisov s strani nacionalnih pristojnih nadzornih organov, in o tem 

poroča Komisiji. 

V letu 2019 so bile načrtovane tri standardizacijske inšpekcije s strani Evropske 
agencije za varnost v letalstvu. Inšpekcije so bile načrtovane na področju 

licenciranja, letalskih operacij in upravljanja varnosti ter poročanja o dogodkih. 

                                                      
17 (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 
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Vendar smo v juliju 2019 prejeli obvestilo s strani EASA, da je inšpekcija na 

področju letalskih operacij prestavljena v leto 2020. 

Tabela 29: Nadzori EASA v letu 2019 

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

AIR               0 

FSTD               0 

LIC     1C        1 

MED             0 

OPS 
(vključno 
RAMP)            1F   0 

ANS/ATM                         0 

ADR              0 

SYS          1C    1 

Legenda: 1C-comprehensive, 1F-focused 
 

Mednarodno sodelovanje med agencijami 

Sodelovanje med nacionalnimi letalskimi oblastmi v obliki izmenjave 
strokovnjakov za potrebe certifikacije in nadzora na področju letalske varnosti. 
Sodelovanje je smiselno in ekonomsko upravičeno, saj gre za izmenjavo 

strokovnjakov na področju letalstva, ki jih posamezna agencija nima vendar so 
nujno potrebni za izpolnjevanje njenih obveznosti.   

Za področje RAMP smo nadaljevali s sodelovanjem z drugimi kompetentnimi 

nadzornimi organi (predvsem s Hrvaško in Francijo)  za izmenjavo strokovnjakov 
in po potrebi za začetno usposabljanje na delu (OJT). 
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7 PROGRAM PRIPRAVE STROKOVNIH PODLAG ZA 

SPREJEM IN SPREMEMBE LETALSKIH 

PREDPISOV  

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

primarno usmerila v pripravo strokovnih podlag za sprejem novega Zakona o 
letalstvu (Zlet), ki bo na novo uredil (civilno) letalstvo v Republiki Sloveniji. V ta 
namen je Ministrstvo za infrastrukturo ustanovilo posebno delovno skupino za 

pripravo tega predpisa. V delovni skupini sodelujeta tudi dva predstavnika 
agencije.  

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

Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju 
civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter 

spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, 
(EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta 
in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega 

parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91, ki je prinesla več 
sprememb (npr. določitev pristojnosti EU za področje brezpilotnih zrakoplovov, 

možnost uporabe tako imenovanih »opt – in« in »opt – out« institutov za državne 
zrakoplove oziroma za zrakoplove, ki ne sodijo v področje uporabe EU predpisov). 
V zvezi z implementacijo njenih določb je agencija pripravila strokovne podlage za 

posamezne podzakonske akte, navedene spodaj. Poleg navedenega je agencija 
predlagala v sprejem oziroma spremembo še nekaterih drugih predpisov, katerih 

sprememba in dopolnitev je nujno potrebna.  

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ultralahkih letalnih 
napravah (Uradni list RS, št. 10/2019 in 75/2019), 

- Pravilnik o zrakoplovih za raziskovalne, eksperimentalne ali znanstvene 
namene (Uradni list RS, št. 47/2019),  

- Pravilnik o zdravstveni sposobnosti drugega strokovnega osebja in 

osebja službe letalske meteorologije (status: v zaključni fazi 
medresorskega usklajevanja), 

- Uredba o izvajanju službe iskanja in reševanja zrakoplova (Uradni list 
RS, št. 17/19) 

- Pravilnik o neposredni uporabi sprejemljivih načinov usklajevanja, 

navodil, certifikacijskih specifikacij, razlag in pojasnil, začasnih navodil 
in specifikacij (Uradni list RS, št. 47/2019), 

- Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o poročanju, 
analizi in spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu (Uradni list RS, št. 
52/2019), 

- Uredba o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o skupnih zahtevah za 
izvajalce storitev upravljanja zračnega prometa/izvajanja navigacijskih 

služb in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter 
njihov nadzor (Uradni list RS, št. 67/19), 

- Pravilnik o prenehanju uporabe določenih predpisov s področja letalstva 

(Uradni list RS, št. 75/19) in 
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- Uredba o spremembah in dopolnitvah 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 
(status: ni znan). 

 

Za pripravo Uredbe o izvajanju službe iskanja in reševanja zrakoplova je bila 
ustanovljena medresorska delovna skupina, vodena s strani uslužbencev agencije. 

 
Agencija je v letu 2019 pripravila tudi pobudo za sprejem Pravilnika o določitvi 
obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

v Javni agenciji za civilno letalstvo Republike Slovenije. 
 

V nadaljevanju se nahaja tabelarični seznam predpisov, za katere je CAA pripravila 
strokovne podlage, in so bili sprejeti v obdobju 1.1.2019 do 31.12.2019, ter 
seznam predpisov agencije, sprejetih na podlagi petega odstavka 179. i člena 

Zakona o letalstvu in so bili sprejeti v obdobju 1.1.2019 do 31.12.2019. 
 

 

 
Predpisi, za katere je CAA pripravila strokovne podlage in so bili sprejeti v obdobju 
1.1.2019 do 31.12.2019: 

Naslov predpisa 
Št. uradnega 

lista RS 

Datum 

sprejetja 
Datum objave 

Datum 

začetka 

veljavnosti 

Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o 

ultralahkih letalnih napravah (2 
noveli pravilnika) 

10/2019 in 
75/2019 

31.1.2019, 
14.11.2019 

15.2.2019, 
12.12.2019 

16.2.2019,  
27.12.2019 

Uredba o izvajanju službe iskanja 
in reševanja zrakoplova  

17/2019 21.3.2019 22.3.2019 6.4.2019 

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

47/2019 1.7.2019 26.7.2019 11.8.2019 

Uredba o spremembah Uredbe o 
izvajanju Uredbe (EU) o poročanju, 
analizi in spremljanju dogodkov v 
civilnem letalstvu 

52/2019 14.8.2019 23.8.2019 7.8.2019 

Uredba o izvajanju izvedbene 
uredbe (EU) o skupnih zahtevah za 
izvajalce storitev upravljanja 
zračnega prometa/izvajanja 
navigacijskih služb in drugih funkcij 
omrežja za upravljanje zračnega 
prometa ter njihov nadzor (Uradni 
list RS, št. 67/19) 

67/2019 7.11.2019 8.11.2019 9.11.2019 

Pravilnik o prenehanju uporabe 
določenih predpisov s področja 
letalstva (Uradni list RS, št. 75/19) 

75/2019 20.11.2019 12.12.2019 13.12.2019 

Pravilnik o zrakoplovih za 
raziskovalne, eksperimentalne ali 
znanstvene namene (Uradni list RS, 
št. 47/19) 

47/2019 8.7.2019 26.7.2019 27.7.2019 

     

Ostali predpisi: 
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Navodilo za izvajanje AMC1 in AMC2 k točki c) ORO.AOC.110 – odobritev najemne pogodbe s posadko pri 

operatorju iz tretje države (Uradni list RS, št. 79/2019) 

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

Varnostna okrožnica za izvajanje aerovleka z dne 8.3.2019 

Operativno tehnična zahteva o določitvi območij obvezne uporabe odzivnika (TMZ) (Uradni list RS, št. 

13/2019) 
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8 OPREDELITEV LASTNIH DEJAVNOSTI IN 

DRUGIH DEJAVNOSTI AGENCIJE  

Agencija je imela v letu 2019 za 6.600,00 EUR prihodkov po denarnem toku iz 

drugih dejavnosti, in sicer na naslednjem področju:  

 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. 
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9 FINANČNO POROČILO 

9.1 Finančno poročilo agencije za leto 2019 – (po 

denarnem toku)  

 

9.1.1 Prejemki (po denarnem toku) 

Agencija se financira iz štirih virov in sicer: 

 s prihodki iz proračuna Republike Slovenije; 

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

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

 s prihodki 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 

 prihodki od drugih dejavnosti. 

Predvideni prejemki Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije v letu 
2019 in realizacija za leto 2019, razdeljeni po namenu so: 

Tabela 30: Predvideni prejemki agencije v letu 2019 in realizacija za leto 2019, po 

denarnem toku 

NAMEN 
Finančni načrt 

2019 

Prejemki 2019 Indeks 

realizacije 
2019 

Proračun 1.700.000 € 1.432.202,32 € 0,84 

Tarife 1.705.500 € 1.775.300,95 € 1,04 

Pristojbine 887.620 € 887.619,40 € 1,00 

Lastna in druga dejavnost 18.000 € 4.386,00 € 0,24 

Povračilo stroškov EC 5.000 € 4.588,68 € 0,92 

Prihodki od obratovanja  1.200,00 € / 

Obresti  1.160,00 € / 

Skupna vsota 4.316.120 € 4.106.457,35 € 0,95 

Agencija je v letu 2019 načrtovala skupaj 4.316.120 EUR prejemkov po načelu 
denarnega toka, do 31.12.2019 je imela za 4.106.457,35 EUR prejemkov, kar 
predstavlja 95% plana.  

Sredstva proračuna za leto 2019 so bila zagotovljena na proračunski postavki 

989810 – Javna agencija za civilno letalstvo, v okviru projekta št. 2411-11-0004 
– Upravljanje civilnega letalstva. 
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Sredstva pristojbin na zračnih poteh, so bila zagotovljena v skladu s sprejeto in 

potrjeno stroškovno bazo, ki se oblikuje v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije 
(EU) št. 391/2013 z dne 3. maja 2013 o določitvi skupne ureditve pristojbin za 

navigacijske službe zračnega prometa (UL L št. 128 z dne 9. 5. 2013, str. 31).  

Del prejemkov 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.  

9.1.2 Izdatki (po denarnem toku) 

Predvideni izdatki za delovanje Javne agencije za civilno letalstvo v letu 2019 in 
realizacija za leto 2019, razdeljeni po namenu so: 

Tabela 31: Predvideni izdatki agencije v letu 2019 in realizacija za leto 2019, po denarnem  

toku 
 

NAMEN 
Finančni načrt 

2019 

Realizacija 

2019 
Indeks 

realizacije 
2019 

Plače 2.985.660 € 2.717.074,46 € 0,91 

Materialni stroški 1.330.460 € 919.168,38 € 0,69 

Investicije 240.000 € 161.999,38 € 0,67 

Skupna vsota 4.316.120 € 3.798.242,22 € 0,88 

 

V okviru plač so bili za leto 2019 načrtovani izdatki za 67 zaposlenih, kar je v 
skladu s zbirnim kadrovskim načrtom oseb javnega prava. Velik del izdatkov 
poslovanja agencije predstavljajo materialni stroški poslovanja in investicije.  

V okviru materialnih stroškov so zajeti naslednji izdatki:  

 Pisarniški in splošni material in storitve vsebuje izdatke 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 izdatke za službene obleke za 
nadzornike, izdatke drobnega inventarja in zdravniške preglede zaposlenih. 

 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije vsebuje izdatke 

elektrike, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, izdatke telefona, faksa, 
interneta, elektronske pošte ter poštnine in kurirskih storitev.  

 Prevozni stroški in storitve vsebuje izdatke goriva za službena vozila, 
vzdrževanje in popravila službenih vozil, zavarovanje in registracija vozil in 

izdatke nakupa vinjet. 
 Izdatki za službena potovanja vključuje izdatke za dnevnice za službena 

potovanja doma in v tujini, izdatke prevoza v državi, letalske karte,  
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hotelske in gostinske storitve v tujini, izdatke prevoza v tujini, hotelske in 
gostinske storitve doma, drugi izdatki za službena potovanja.  

 Tekoče vzdrževanje vsebuje izdatke za tekoče vzdrževanje objektov, 
programske opreme (baza za izvajanje izpitov – EASA, registri, …), 

komunikacijske opreme in računalnikov ter tekoče vzdrževanje druge 
opreme.  

 Poslovne najemnine in zakupnine vsebuje najem poslovnih prostorov, 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, najem vozil in druge 
najemnine. 

 Drugi operativni odhodki vsebuje izdatke konferenc, seminarjev, in 
simpozijev, avtorske honorarje, plačila po podjemnih pogodbah, sejnine, 

izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih, izdatke odvetnikov, 
notarjev, sodne stroške, plačilo storitev organov pooblaščenih za plačilni 
promet, nezgodno zavarovanje zaposlenih, zavarovanje odgovornosti 

zaposlenih, stroške storitev z zunanjimi strokovnjaki in druge operativne 
odhodke.  

9.1.3 Investicije 

V letu 2019 je agencija realizirala naslednje investicije: 

- povečanje vrednosti strežniške opreme, 
- nakup strežniške omare, 

- nakup pisarniškega pohištva, 
- nakup računalnikov, tiskalnikov in druge računalniške opreme, 

- nakup programske opreme EMPIC. 
 

9.2 Finančno poročilo agencije za leto 2019 – po nastanku 

poslovnega dogodka 

9.2.1 PRIHODKI po nastanku poslovnega dogodka 

Predvideni prihodki Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije v letu 
2019 in realizacija 2019, razdeljeni po namenu so: 

Tabela 32: Predvideni prihodki agencije v letu 2019 in realizacija, po nastanku 

poslovnega dogodka 
 

NAMEN Plan 2019 
 

Realizacija 
2019 

Indeks 
realizacije 

2019 

Proračun 1.700.000 € 1.341.314,66 € 0,79 

Tarife 1.705.500 € 1.876.027,36 € 1,10 

Pristojbine 887.620 € 882.867,32 € 0,99 

Lastna in druga dejavnost  18.000 € 6.600,00 € 0,37 

Povračilo stroškov EC 5.000 € 4.606,78 € 0,92 



 

75 

 

Prihodki od obratovanja  1.200,00 € / 

Obresti  1.225,37 € / 

Finančni prihodki – 

izravnave 
 

1.290,08 € / 

Prevednotovalni poslovni 

prihodki 
 

967,00 € / 

Skupna vsota 4.316.120 € 4.116.098,57 € 0,95 

 

 

 

9.2.2 ODHODKI po nastanku poslovnega dogodka  

Predvideni odhodki za delovanje Javne agencije za civilno letalstvo v letu 2019 in 

realizacija, razdeljeni po namenu so: 

 

Tabela 33: Predvideni odhodki agencije v letu 2019 in realizacija, po nastanku poslovnega 

dogodka 

NAMEN 
Plan 2019 

 
Odhodki 2019 

Indeks 
realizacije 

2019 

Plače 2.985.660 € 2.738.546,19 € 0,92 

Materialni stroški 1.330.460 € 932.524,29 € 0,70 

Skupna vsota 4.316.120 € 3.671.070,48 € 0,85 

 

Stroški investicij v letu 2019 so se pokrili iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 
2015 skladno s sklepom Vlade RS št. 47601-19/2016/11 z dne 29.08.2017 v 

okviru opravljanja in razvijanja dejavnosti skladno z 179. členom Zakona o 
letalstvu (Uradni list RS št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16) in 
presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2017 skladno s sklepom Vlade RS št. 

47601-7/2018/5 z dne 19.06.2018 v okviru opravljanja in razvijanja dejavnosti 
skladno z 179. členom Zakona o letalstvu (Uradni list RS št. 81/10 – uradno 

prečiščeno besedilo in 46/16). 

V okviru plač so bili za leto 2019 načrtovani odhodki za 67 zaposlenih, kar je v 
skladu z zbirnim kadrovskim načrtom oseb javnega prava.  

V okviru materialnih stroškov so zajeti naslednji odhodki:  

 Stroški materiala: vsebuje stroške pisarniškega in splošnega materiala, 

čistilnega materiala, časopisov, knjig in strokovne literature, stroške 
službene obleke, stroške elektrike, stroške goriva, stroške 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, 
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revizijskih in svetovalnih storitev, izdatkov za reprezentanco, zdravniške 

preglede zaposlenih, stroške ogrevanja, stroške vode in komunalnih 
storitev, stroške telefona, faksa, interneta, elektronske 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 

gostinske storitve v tujini, stroške prevoza v tujini, hotelske in gostinske 
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, nezgodno zavarovanje 

zaposlenih, zavarovanje odgovornosti zaposlenih, stroške storitev z 
zunanjimi strokovnjaki in druge operativne odhodke. 

 

Strošek amortizacije je obračunan glede na predvidene investicije v letu 2019. 

Amortizacija se obračunava po naslednjih letnih stopnjah: 

 Avtomobili – 12,5 % 

 Računalniki – 50 % 

 Druga računalniška oprema – 25 % 

 Programska oprema – 20 % 

 Pisarniško pohištvo – 12 % 

 Druga oprema – 20 % 

 Zgradba – 3 % 

 

9.3  Področja dela ter porazdelitev časovnih in finančnih 

virov  

9.3.1  Porazdelitev časovnih (število razpoložljivih efektivnih ur) 

virov agencije v letu 2019 

 
V letu 2019 je bilo razpoložljivih 249 delovnih dni, kar je razvidno iz spodnje tabele. 
V tem letu je imela agencija povprečno zaposlenih 64,27 ljudi, ki so opravili skupno 

13.080 efektivnih delovnih dni. 
 

Število delovnih dni v letu 2019  
Število vseh delovnih dni  261 

Prazniki 12 

Število delovnih dni brez praznikov 249 
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Povprečno število zaposlenih v letu 2019 64,27 

 

Kategorija v dnevih v % 

Delovni dnevi brez praznikov 16.002 100 

Dopusti 1.973 12,33 

Bolniške odsotnosti 516 3,22 

Izobraževanja, usposabljanja 385 2,41 

Druge odsotnosti 48 0,30 

Efektivni delovni dnevi  13.080 81,74 

Efektivne delovne ure 94.830  

 
 

Tabela 34: Porazdelitev časovnih (število razpoložljivih efektivnih ur in realizacija) virov 

agencije v letu 2019 
 

Strokovno 

področje 
Financiranje 

Načrtovano 

št. efektivnih 

ur v 2019 

Realizacija 

efektivnih ur 

v letu 2019 

Plovnost (AIR) 
Proračun 8.219 7.437 

Tarife 14.478 13.220 

Plovnost skupaj 22.697 20.657 

Letalske operacije 

(OPS) 

Proračun 5.174 5.080 

Tarife 7.143 7.311 

Druga 

dejavnost 
304 150 

Letalske operacije skupaj 12.621 12.541 

Licenciranje osebja 

(FCL) 

Proračun 4.896 6.171 

Tarife 7.160 8.879 

Licenciranje osebja osebje skupaj 12.056 15.050 

Letališča 
Proračun 3.613 3.910 

Tarife 3.177 3.467 

Letališča skupaj 6.790 7.377 

Varovanje 
Proračun 1.760 1.815 

Tarife 2.575 2.611 

Varovanje skupaj 4.335 4.426 

Navigacijske službe 

zračnega prometa 

Proračun 0 0 

Pristojbine 14.811 12.646 

Navigacijske službe zračnega 

prometa skupaj 
14.811 12.646 

Podpora poslovanju 

+ vodstvo 

Proračun 11.454 10.843 

Tarife 7.017 6.639 

Pristojbine 4.912 4.647 
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Druga 

dejavnost 
8 4 

Podpora poslovanju + vodstvo 

skupaj 
23.391 22.133 

Proračun 35.116 35.256 

Tarife  41.550 42.127 

Pristojbine 19.723 17.293 

Druga dejavnost 312 154 

Skupaj 96.701 94.830 

 

 

 

9.4  Vsebinska in stroškovna opredelitev nalog, ki se 

financirajo iz državnega proračuna za leto 2019  

 

Zakon o letalstvu v drugem odstavku 179.m člena opredeljuje katere naloge se 
financirajo iz proračuna in sicer: 

 iz proračuna se financirajo splošne varnostne naloge in programi agencije, 

izvajanje strokovnih in razvojnih nalog, mednarodno sodelovanje, nadzor 
nad izvajanjem letalskih predpisov in prekrškovni postopki ter druge naloge, 

ki jih agencija izvaja za potrebe drugih državnih organov. Iz proračuna se 
financirajo tudi certifikacijske in podobne naloge, če je to potrebno zaradi 
vzdrževanja potrebnega osebja in usposobljenosti agencije, kadar zaradi 

premajhnega obsega prihodkov iz pristojbin in povračila stroškov ni mogoče 
zagotovi stalne usposobljenosti agencije za izvajanje predpisanih nalog. 

 

Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih 
dejavnosti (Ur. list RS, št. 33/11) v drugem odstavku 8. člena določa, da je pri 

razporejanju posrednih stroškov treba uporabiti sodila, ki temeljijo na aktivnostih, 
ki te stroške povzročajo, če teh aktivnosti ni mogoče določiti, se uporabijo sodila 
delitve posrednih stroškov na podlagi deleža neposrednih stroškov. 
 

Tabela 35: Porazdelitev časovnih (število razpoložljivih efektivnih ur) virov agencije po 

posameznem področju in vrsti nalog, ki se financirajo iz proračuna RS v letu 2019 

 

Področje 

Splošne 

varnostn

e naloge 

program

i 

agencije 

nadzor nad 

izvajanjem 
predpisov 

in 

prekrškovn

i postopki 

Naloge za 

druge 

državne 

organe 

mednarodn

o 

sodelovanje 

Strokovne 

in razvojne 

naloge SKUPAJ 

Plovnost 2.301 164 2.548 1.397 412 1.397 8.219 

Letalske operacije 1.190 103 724 0 1.138 2.019 5.174 

Licenciranje osebja 1.469 98 783 881 588 1.077 4.896 

Letališča 614 72 650 1.301 289 687 3.613 

Varovanje 334 70 176 35 475 670 1.760 

Podpora in vodstvo 2.978 687 1.145 57 458 6.129 11.454 

SKUPAJ 8.886 1.194 6.026 3.671 3.360 11.979 35.116 
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Tabela 36: Dejanska porazdelitev časovnih (število razpoložljivih efektivnih ur) virov 

agencije po posameznem področju in vrsti nalog, ki so se financirale iz proračuna RS v letu 

2019 

 

Področje 

Splošne 

varnostn

e naloge 

program

i 

agencije 

nadzor nad 

izvajanjem 
predpisov 

in 

prekrškovn

i postopki 

Naloge za 

druge 

državne 

organe 

mednarodn

o 

sodelovanje 

Strokovne 

in razvojne 

naloge SKUPAJ 

Plovnost 2.082 149 2.305 1.264 372 1.265 7.437 

Letalske operacije 1.168 102 711 0 1.118 1.981 5.080 

Licenciranje osebja 1.851 123 987 1.111 741 1.358 6.171 

Letališča 665 78 714 1.408 313 732 3.910 

Varovanje 345 55 182 36 490 707 1.815 

Podpora in vodstvo 2.819 651 1.084 54 434 5.801 10.843 

SKUPAJ 8.930 1.158 5.983 3.873 3.468 11.844 35.256 

 

 

 

V okviru splošnih varnostnih nalog so vključene naslednje naloge: 
 pregled, kvalifikacija in vnos poročil o dogodkih v sistem ECCAIRS; 
 obravnava poročil o dogodkih po posameznem področju; 

 predlogi preventivnih in korektivnih ukrepov na podlagi prejetih poročil o 
dogodkih; 

 priprava korektivnih ukrepov na podlagi prejetih varnostnih priporočil 
organa za preiskovanje letalskih nesreč; 

 ozaveščanje notranje in zunanje javnosti v zvezi z letalsko varnostjo in 

zahtevami skladnosti (safety promotion);  
 identifikacija tveganj, analiza in obvladovanje tveganj na delovnih področjih 

agencije v sodelovanju z drugimi notranjimi organizacijskimi enotami 
agencije; 

 odprava ICAO neskladij; 

 EASA standardizacijske inšpekcije; 
 odprava EASA neskladij. 

 
V okviru programov agencije so vključene naslednje naloge: 

 priprava programa dela in finančnega načrta ter morebitnega rebalansa; 

 priprava polletnega poročila; 
 priprava letnega poročila; 

 priprava letnega poročila iz upravnega statistike; 
 priprava letnega poročila inšpekcijske statistike; 
 priprava polletnega  in letnega poročila o letalski varnosti; 

 priprava letnega načrta izobraževanja uslužbencev CAA; 
 priprava obdobnega plana letalske varnosti. 

 
V okviru nadzora nad izvajanjem letalskih predpisov in prekrškovni postopki so 
vključene naslednje naloge: 

 inšpekcijski nadzori nad izvajanjem letalskih predpisov po posameznih 
področjih; 

 izvedba ACAM inšpekcij; 
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 izvedba RAMP inšpekcij; 

 uvedba prekrškovnih postopkov; 
 reševanje postopkov v zadevah pravic potnikov. 

 
V okviru drugih nalog za potrebe drugih državnih organov so vključene naslednje 
naloge: 

 izdaja licenc, certifikatov, dovoljenj, pooblastil, izvedba stalnih nadzorov, 
dovoljenj za gibanje, … za druge državne organe (Ministrstvo za obrambo, 

Ministrstvo za notranje zadeve, …); 
 izdaja smernic/mnenj na prostorske načrte; 
 izdaja dovoljenj za postavitev/odstanitev objektov ali ovir; 

 izdaja potrdil o poizvedbah iz registra zrakoplovov. 
 

V okviru mednarodnega sodelovanja se predvideva, da se bo udeležilo naslednjih 
sestankov ali delovnih skupin: 

 EASA standardizacijski sestanki; 

 AVSEC World; 
 EC AVSEC Committee; 

 ECAC Security Forum; 
 IATA OPS Conference; 

 IATA Paperless Aircraft Operations; 
 GASR Meeting; 
 EASA Management Board Meeting; 

 EASA Safety Promotion Network; 
 EASA Steering Committee Meeting; 

 Sodelovanje s CAA drugih držav; 
 EASA MAB in TeB skupin; 
 EASA Network of Analyists; 

 EC Air Safety Committee; 
 ECCAIRS Steering Committee. 

 
V okviru strokovnih in razvojnih nalog so vključene naslednje naloge: 

 priprava strokovnih podlag za sprejem in spremembe letalskih predpisov; 

 priprava in izdaja operativo-tehničnih zahtev; 
 korespondenca z resornim ministrstvom, drugimi državnimi organi in 

zainteresirano javnostjo; 
 dokumentiranje, redno posodabljanje in spremljanje sistema letalske 

varnosti in skladnosti upravljanja agencije za doseganje skladnosti z Uredbo 

št 216/2008, njenimi izvedbenimi pravili ter aplikabilnimi zahtevami; 
  sodelovanje pri pripravi in implementaciji Državnega programa upravljanja 

letalske varnosti; 
 skrbništvo nad dokumentiranimi procesi CAA; 
 nadzori – po nacionalni zakonodaji (npr. Računsko sodišče, Proračunska 

inšpekcija, notranja revizija po ZJF, nadzor s strani resornega ministrstva, 
notranja presoja,…) 

 naloge podpornih služb v določenem delu (kadrovske naloge, finančne 
naloge, naloge glavne pisarne, naloge iz informacijskega področja, 
upravljanje zgradbe in drugo). 

 

 

 



 

81 

 

Tabela 37: Predvideni odhodki iz proračuna RS v letu 2019 razdeljeni po posameznem 

področju  
 

Področje Plače 
Materialni 

stroški SKUPAJ 

Plovnost 284.882 110.825 395.707 

Letalske operacije 168.360 67.459 235.819 

Licenciranje osebja 137.314 72.276 209.590 

Letališča 119.383 48.185 167.568 

Varovanje 55.898 24.092 79.990 

Podpora in vodstvo 329.665 159.010 488.675 

SKUPAJ 1.095.502 481.847 1.577.349 

 

 

Tabela 38: Realizacija odhodkov iz proračuna RS v letu 2019 razdeljeni po posameznem 

področju 
 

Področje Plače 

Materialni 

stroški SKUPAJ 

Plovnost 256.328 78.555 334.883 

Letalske operacije 147.087 50.085 197.172 

Licenciranje osebja 128.000 47.791 175.791 

Letališča 101.600 34.596 136.196 

Varovanje 50.526 17.205 67.731 

Podpora in vodstvo 304.608 110.577 415.185 

SKUPAJ 988.149 338.809 1.326.958 

 

 

V letu 2019 se je skladno s Sodili za vodenje ločenih računovodskih evidenc po 

posameznih dejavnostih Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije za 
leto 2019 - rebalans iz proračuna financiralo 36,31% plač po posameznem 

področju. V primeru materialnih stroškov pa se iz proračuna RS financira skupnih 
stroškov v višini 36% oziroma neposrednih stroškov na področju plovnosti v višini 

36%. na področju letalskih operacij in licenciranja osebja v višini 41%, na področju 
letališč v višini 53%, na področju varovanja v višini 41% in na področju podpore 
poslovanja in vodstva v višini 49%. 
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Tabela 39: Vsebinska in stroškovna opredelitev nalog, ki se financirajo iz državnega 

proračuna za leto 2019 po posameznem področju 
 

Področje 

Splošne 

varnostne 
naloge 

programi 
agencije 

nadzor nad 

izvajanjem 

predpisov 

in 

prekrškovni 
postopki 

Naloge za 

druge 

državne 
organe 

mednarodno 
sodelovanje 

Strokovne 

in razvojne 
naloge SKUPAJ 

Plovnost 96.623 5.615 106.683 58.208 16.845 60.360 344.332 

Letalske operacije 49.614 3.608 28.956 0 47.359 83.442 212.979 

Licenciranje osebja 56.674 4.671 30.478 34.526 23.355 40.871 190.574 

Letališča 26.220 5.244 27.706 56.330 12.236 30.153 157.890 

Varovanje 14.899 3.612 7.675 1.354 21.220 30.702 79.463 

Navigacijske 
službe 16.032 0 23.751 0 0 11.876 51.659 

Podpora in vodstvo 113.605 26.496 43.738 2.038 18.343 232.427 436.646 

SKUPAJ 373.667 49.246 268.988 152.456 139.357 489.829 1.473.543 

 

 

Tabela 40: Dejanska vsebinska in stroškovna opredelitev nalog, ki se financirajo iz 

državnega proračuna za leto 2019 po posameznem področju 
 

Področje 

Splošne 

varnostne 

naloge 

programi 

agencije 

nadzor nad 

izvajanjem 

predpisov 

in 

prekrškovni 

postopki 

Naloge za 

druge 

državne 

organe 

mednarodno 

sodelovanje 

Strokovne 

in razvojne 

naloge SKUPAJ 

Plovnost 93.751 6.709 103.793 56.917 16.751 56.962 334.883 

Letalske operacije 45.334 3.959 27.596 0 43.393 76.889 197.172 

Licenciranje osebja 52.729 3.504 28.116 31.649 21.109 38.685 175.791 

Letališča 23.164 2.717 24.871 49.044 10.903 25.498 136.196 

Varovanje 12.874 2.052 6.792 1.343 18.286 26.383 67.731 

Podpora in vodstvo 107.941 24.927 41.507 2.068 16.618 222.124 415.185 

SKUPAJ 335.793 43.869 232.675 141.021 127.059 446.541 1.326.958 

 

 

 

9.5. Vsebinska in stroškovna opredelitev nalog, ki se 

financirajo iz tarif za leto 2019 

Zakon o letalstvu v tretjem odstavku 179.m člena opredeljuje katere naloge se 

financirajo iz tarif in sicer: 
 s prihodki od pristojbin in povračil stroškov se financirajo naloge odločanja 

v upravnih zadevah oziroma certificiranja, naloge stalnega nadzora ter 
druge naloge, povezane z izdajanjem listin in stalnim nadzorom iz 
pristojnosti agencije. 

 

Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih 

dejavnosti (Ur. list RS, št. 33/11) v drugem odstavku 8. člena določa, da je pri 
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razporejanju posrednih stroškov treba uporabiti sodila, ki temeljijo na aktivnostih, 

ki te stroške povzročajo, če teh aktivnosti ni mogoče določiti, se uporabijo sodila 
delitve posrednih stroškov na podlagi deleža neposrednih stroškov. 
 

 
Tabela 41: Porazdelitev časovnih (število razpoložljivih efektivnih ur) virov agencije po 

posameznem področju in vrsti nalog, ki se financirajo iz tarif RS v letu 2019 
 

Področje certifikacija stalni nadzor SKUPAJ 

Plovnost 7.818 6.660 14.478 

Letalske operacije 4.500 2.643 7.143 

Licenciranje osebja 5.871 1.289 7.160 

Letališča 1.938 1.239 3.177 

Varovanje 1.880 695 2.575 

Podpora in vodstvo 4.491 2.526 7.017 

SKUPAJ 26.498 15.052 41.550 

 

 
Tabela 42: Realizacija odhodkov iz tarif v letu 2019 razdeljeni po posameznem področju 
 

Področje certifikacija stalni nadzor SKUPAJ 

Plovnost 7.139 6.081 13.220 

Letalske operacije 4.606 2.705 7.311 

Licenciranje osebja 7.281 1.598 8.879 

Letališča 2.115 1.352 3.467 

Varovanje 1.906 705 2.611 

Podpora in vodstvo 4.249 2.390 6.639 

SKUPAJ 27.296 14.831 42.127 

 

 

V okviru certifikacijskih nalog so vključene naslednje naloge: 
- odločanje v upravnih zadevah po posameznem področju; 
- naloge podpornih služb v določenem delu (kadrovske naloge, finančne 

naloge, naloge glavne pisarne, naloge iz informacijskega področja, 
upravljanje zgradbe in drugo). 

 
V okviru stalnega nadzora so vključene naslednje naloge: 

- izvajanje stalnega nadzora po posameznem področju; 

- naloge podpornih služb v določenem delu (kadrovske naloge, finančne 
naloge, naloge glavne pisarne, naloge iz informacijskega področja, 

upravljanje zgradbe in drugo). 
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Tabela 43: Predvideni odhodki iz tarif v letu 2019 razdeljeni po posameznem področju 

 

Področje Plače 
Materialni 

stroški SKUPAJ 

Plovnost 506.458 201.113 707.571 

Letalske operacije 230.093 90.942 321.035 

Licenciranje osebja 197.598 96.726 294.324 

Letališča 105.868 45.126 150.994 

Varovanje 80.438 35.904 116.342 

Podpora in vodstvo 201.835 96.226 298.061 

SKUPAJ 1.322.290 566.037 1.888.327 

 

 

Tabela 44: Realizacija odhodkov iz tarif v letu 2019 razdeljeni po posameznem področju 

 

Področje Plače 
Materialni 

stroški SKUPAJ 

Plovnost 455.694 139.652 595.346 

Letalske operacije 208.075 68.409 276.484 

Licenciranje osebja 184.195 68.773 252.968 

Letališča 90.098 30.680 120.778 

Varovanje 72.708 24.758 97.466 

Podpora in vodstvo 186.495 67.700 254.195 

SKUPAJ 1.197.265 399.972 1.597.237 

 

 

V letu 2019 se je skladno s Sodili za vodenje ločenih računovodskih evidenc po 

posameznih dejavnostih Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije za 
leto 2019 - rebalans iz tarif financiralo 42,97% plač po posameznem področju. V 

primeru materialnih stroškov pa se iz tarif financira skupnih stroškov v višini 43% 
oziroma neposrednih stroškov na področju plovnosti v višini 64%, na področju 
letalskih operacij in licenciranja osebja v višini 59%, na področju letališč v višini 

47%, na področju varovanja v višini 59% in na področju vodstva in podpore 
poslovanju v višini 30%. 
 

 

Tabela 45: Vsebinska in stroškovna opredelitev nalog, ki se financirajo iz tarif za leto 2019 

po posameznem področju 

 

Področje certifikacija stalni nadzor SKUPAJ 

Plovnost 382.082 325.489 707.571 

Letalske operacije 202.248 118.787 321.035 

Licenciranje osebja 241.337 52.987 294.324 

Letališča 92.108 58.886 150.994 

Varovanje 84.941 31.401 116.342 

Podpora in vodstvo 190.764 107.297 298.061 

SKUPAJ 1.193.481 694.846 1.888.327 
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Tabela 46: Dejanska vsebinska in stroškovna opredelitev nalog, ki se financirajo iz tarife 

za leto 2019 po posameznem področju 
 

Področje certifikacija stalni nadzor SKUPAJ 

Plovnost 321.496 273.850 595.346 

Letalske operacije 174.188 102.296 276.484 

Licenciranje osebja 207.440 45.528 252.968 

Letališča 73.679 47.099 120.778 

Varovanje 71.149 26.317 97.466 

Podpora in vodstvo 162.686 91.509 254.195 

SKUPAJ 1.010.638 586.599 1.597.237 

 

 

 

9.6. Vsebinska in stroškovna opredelitev nalog, ki se 

financirajo iz pristojbin za leto 2019 

Zakon o letalstvu v tretjem odstavku 179.m člena opredeljuje katere naloge se 
financirajo iz pristojbinin sicer: 

 s prihodki od pristojbin in povračil stroškov se financirajo naloge odločanja 
v upravnih zadevah oziroma certificiranja, naloge stalnega nadzora ter 
druge naloge, povezane z izdajanjem listin in stalnim nadzorom iz 

pristojnosti agencije. 

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.  

Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih 
dejavnosti (Ur. list RS, št. 33/11) v drugem odstavku 8. člena določa, da je pri 

razporejanju posrednih stroškov treba uporabiti sodila, ki temeljijo na aktivnostih, 
ki te stroške povzročajo, če teh aktivnosti ni mogoče določiti, se uporabijo sodila 
delitve posrednih stroškov na podlagi deleža neposrednih stroškov. 
 

Tabela 47: Porazdelitev časovnih (število razpoložljivih efektivnih ur) virov agencije po 

posameznem področju in vrsti nalog, ki se financirajo iz pristojbin v letu 2019 

 

Področje certifikacija stalni nadzor SKUPAJ 

Navigacijske službe 8.442 6.369 14.811 

Podpora in vodstvo 2.799 2.113 4.912 

SKUPAJ 11.241 8.482 19.723 
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Tabela 48: Realizacija odhodkov iz pristojbin v letu 2019 razdeljeni po posameznem 

področju 
 

Področje certifikacija stalni nadzor SKUPAJ 

Navigacijske službe 7.208 5.438 12.646 

Podpora in vodstvo 2.648 1.999 4.647 

SKUPAJ 9.856 7.437 17.293 

 

 
V okviru certifikacijskih nalog so vključene naslednje naloge: 

- odločanje v upravnih zadevah po posameznem področju; 

- sodelovanje v delovnih skupinah na področju FAB CE; 
- naloge podpornih služb v določenem delu (kadrovske naloge, finančne 

naloge, naloge glavne pisarne, naloge iz informacijskega področja, 
upravljanje zgradbe in drugo). 

 

V okviru stalnega nadzora so vključene naslednje naloge: 
- izvajanje stalnega nadzora po posameznem področju; 

- naloge podpornih služb v določenem delu (kadrovske naloge, finančne 
naloge, naloge glavne pisarne, naloge iz informacijskega področja, 
upravljanje zgradbe in drugo). 

 
Tabela 49: Predvideni odhodki iz pristojbin v letu 2019 razdeljeni po posameznem 

področju 
 

Področje Plače 
Materialni 

stroški SKUPAJ 

Navigacijske službe 414.935 208.254 623.189 

Podpora in vodstvo 141.285 69.292 210.577 

SKUPAJ 556.220 277.546 833.766 

 

 

Tabela 50: Realizacija odhodkov iz pristojbin v letu 2019 razdeljeni po posameznem 

področju 

 

Področje Plače 
Materialni 

stroški SKUPAJ 

Navigacijske službe 418.998 142.674 561.672 

Podpora in vodstvo 130.546 47.390 177.936 

SKUPAJ 549.544 190.064 739.608 

 
 

V letu 2019 se je skladno s Sodili za vodenje ločenih računovodskih evidenc po 
posameznih dejavnostih Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije za 
leto 2019 - rebalans iz pristojbin financiralo 20,40% plač po posameznem 

področju. V primeru materialnih stroškov pa se iz pristojbin financira skupnih 
stroškov v višini 21% oziroma neposrednih stroškov na področju navigacijskih 

služb zračnega prometa v višini 100% in na področju vodstva in podpore 
poslovanju v višini 21%. 
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Tabela 51: Vsebinska in stroškovna opredelitev nalog, ki se financirajo iz pristojbin za leto 

2019 po posameznem področju 
 

Področje certifikacija stalni nadzor SKUPAJ 

Navigacijske službe 355.206 267.983 623.189 

Podpora in vodstvo 119.993 90.584 210.577 

SKUPAJ 475.199 358.567 833.766 

 

 

Tabela 52: Dejanska vsebinska in stroškovna opredelitev nalog, ki se financirajo iz 

pristojbin za leto 2019 po posameznem področju 

 

Področje certifikacija stalni nadzor SKUPAJ 

Navigacijske službe 320.143 241.529 561.672 

Podpora in vodstvo 101.393 76.543 177.936 

SKUPAJ 421.537 318.071 739.608 

 

 

 

 

9.7. Vsebinska in stroškovna opredelitev nalog, ki se 

financirajo iz druge dejavnosti za leto 2019 

 
Zakon o letalstvu v četrti točki prvega odstavka 179.m člena opredeljuje, da se 

agencija financira iz prihodkov od drugih dejavnosti.  
 

Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih 

dejavnosti (Ur. list RS, št. 33/11) v drugem odstavku 8. člena določa, da je pri 
razporejanju posrednih stroškov treba uporabiti sodila, ki temeljijo na aktivnostih, 

ki te stroške povzročajo, če teh aktivnosti ni mogoče določiti, se uporabijo sodila 
delitve posrednih stroškov na podlagi deleža neposrednih stroškov. 
 

Tabela 53: Porazdelitev časovnih (število razpoložljivih efektivnih ur) virov agencije po 

posameznem področju in vrsti nalog, ki se financirajo iz drugih dejavnosti v letu 2019 
 

Področje Letenje 

Letalske operacije 304 

Podpora in vodstvo 8 

SKUPAJ 312 
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Tabela 54: Realizacija odhodkov iz druge dejavnosti v letu 2019 razdeljeni po 

posameznem področju 
 

Področje Letenje 

Letalske operacije 150 

Podpora in vodstvo 4 

SKUPAJ 154 

 

Agencija zaradi ohranjanja ustrezne strokovne usposobljenosti zaposlenih v 

agenciji zagotavlja njihovo stalno strokovno izpopolnjevanje in vzdrževanje 

izurjenosti. 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.  

Tabela 55: Predvideni odhodki iz drugih dejavnosti v letu 2019 razdeljeni po posameznem 

področju 

 

Področje Plače 
Materialni 

stroški SKUPAJ 

Letalske operacije 11.648 5.031 16.679 

Podpora in vodstvo 0 0 0 

SKUPAJ 11.648 5.031 16.679 

 

 

Tabela 56: Realizacija odhodkov iz druge dejavnosti v letu 2019 razdeljeni po 

posameznem področju 
 

Področje Plače 

Materialni 

stroški SKUPAJ 

Letalske operacije 3.587 1.222 4.809 

Podpora in vodstvo 0 0 0 

SKUPAJ 3.587 1.222 4.809 

 

 

V letu 2019 se je skladno s Sodili za vodenje ločenih računovodskih evidenc po 

posameznih dejavnostih Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije za 
leto 2019 - rebalans iz druge dejavnosti financiralo 0,32% plač po posameznem 
področju. V primeru materialnih stroškov pa se je iz druge dejavnosti financiralo 

dejanski stroški letenja po pogodbi.  
 

Tabela 57: Vsebinska in stroškovna opredelitev nalog, ki se financirajo iz drugih dejavnosti 

za leto 2019 po posameznem področju 
 

Področje Letenje 

Letalske operacije 16.679 

Podpora in vodstvo 0 

SKUPAJ 16.679 
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Tabela 58: Dejanska vsebinska in stroškovna opredelitev nalog, ki se financirajo iz druge 

dejavnosti za leto 2019 po posameznem področju 

 

Področje Letenje 

Letalske operacije 4.809 

Podpora in vodstvo 0 

SKUPAJ 4.809 
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10  RAČUNOVODSKO POROČILO  

10.1 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM  

10.1.1 UVOD  

 

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. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04,  120/07, 124/08, 
58/10, 60/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19), saj je na osnovi zakonske podlage 
Zakona o letalstvu (Uradni list RS št. 81/10 – UPB4 in 46/16)  in Sklepa o 

ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo (Uradni list RS št. 81/10) 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, 104/11, 86/16 in 80/19):  

 
a) Bilanca stanja  

b) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 
toka 
c) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

d) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

f) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev  

g) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil  
h) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov.  
 

 
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  

 
 
 

 
 

 
 
 



 

91 

 

10.1.2 POJASNILA 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. 
 

Na dan 31.12.2019 izkazujemo v skupini 00 naslednje stanje: 
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev    229.448,76  EUR 

Odpisana vrednost  neopredmetenih sredstev   114.364,35  EUR 
Sedanja vrednost  neopredmetenih sredstev     115.084,41  EUR 
 

 
Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine  

Javna agencija za civilno letalstvo RS nima v svojih poslovnih knjigah nobenih 
nepremičnin na dan 31.12.2019.  
 

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva  
Stanja na navedenih skupina kontov predstavljajo opremo za opravljanje osnovne 

dejavnosti.  
 
V letu 2019 so bila nabavljena naslednja osnovna sredstva v višini  137.383,48  

EUR:  
- programska oprema v višini  107.360,00 EUR 

- pisarniško pohištvo v višini 817,40 EUR 
- računalniška oprema v višini 29.206,08 EUR 
 

Na dan 31.12.2019 izkazujemo v naslednje stanje:  
 

Nabavna vrednost opreme      755.970,52 EUR  
Popravek vrednosti opreme      634.595,78 EUR  

Sedanja vrednost opreme       121.374,74 EUR  
 
Obračunana amortizacija v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa v letu 

2019 znaša 70.046,44 EUR in je v celoti knjižena v breme konta 98 – Obveznosti 
za opredmetena in neopredmetena OS. 

 
Agencija je v letu 2019 ugotovila manjko osnovnega sredstva in sicer navigacijska 
naprava Garmin navigacija nuvi 2450 Evropa (inv. št. 000158), nabavna in 

odpisana vrednost je 167,88 EUR. 
 

V letu 2019 so bila iz evidence osnovnih sredstev zaradi nedelovanja oziroma 
okvare iz uporabe trajno izločena naslednja osnovna sredstva: 
 

- GPS Fastfind MAXG (inv. št. 000081), 
- GPS Fastfind MAXG (inv. št. 000084), 

- Monitor Lenovo ThinkVision LT2252p (inv.št. 000290), 
- Monitor Lenovo ThinkVision LT2252p (inv.št. 000296), 
- Monitor Lenovo ThinkVision LT2252p (inv.št. 000347). 



 

92 

 

Nabavna vrednost izločenih osnovnih sredstev je znašala 1.140,26 EUR, popravek 

vrednosti zaradi amortizacije pa 1.140,26 EUR. 
 

Za obračun amortizacije je bila uporabljena metoda enakomernega časovnega 
amortiziranja.  
 

Uporabljene amortizacijske stopnje v letu 2019 so bile naslednje:  
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  

Stanje dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah znaša 2.920.594,47 
EUR in sicer denarna sredstva na podračunu pri Upravi RS za javna plačila znašajo 
2.920.594,47 EUR, katerih stanje je usklajeno z zadnjim izpiskom UJP v poslovnem 

letu 2019. Prosta denarna sredstva niso naložena. 
 

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev  
Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev v skupini 12 na dan 31.12.2019 znaša 
202.874,31 EUR 

 
Od tega: 

- Terjatve do kupcev na kontu 120000 v višini 182.581,21EUR, 
- Terjatve do kupcev – drugi državni organi na kontu 120200 v višini 

21.184,00 EUR, 

- Prevrednotene dvomljive in sporne terjatve na kontu 120800 v višini 
134.126,91 EUR, 

- Dvomljive in sporne terjatve na kontu 120801 v višini 2.628,00 EUR, 
- Oslabitve terjatev do kupcev na kontu 129000 v višini 137.645,81 EUR. 

 

Kupcem, ki imajo odprte terjatve na dan 31.10.2019 smo posredovali izpisek 
odprtih postavk in v kolikor terjatev niso poravnali smo jim posredovali opomin, 
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kasneje pa začeli s postopkom izvršbe. Zapadle terjatve redno terjamo z 

opominjanjem in v kolikor niso poravnane jih posredujemo v izvršbo.  
 

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine  
Dani predujmi in varščine  na dan 31.12.2019 znašajo 0 EUR. 
 

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega 
kontnega načrta  

Stanje na navedeni skupini kontov znaša 0 EUR.  
 
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 na dan 31.12.2019 znašajo 5.037,44 EUR in 
predstavljajo: 

 
- Terjatve za plačane davke v višini 49,96 EUR, 
- Kratkoročne terjatve do ZZZS iz naslova refundacij boleznin v višini 

3.377,20 EUR, 
- Terjatve do delavcev iz naslova akontacij za potne stroške v višini 

1.610,28 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.  
 

 
3. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  
 

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in 
varščine  

Stanje prejetih predujmov in varščin znaša 462.34 EUR in se nanaša na prejete 
predujme iz naslova tarif. 
 

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih  
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 280.831,25 EUR in predstavljajo:  

- obveznost za čiste plače v višini 173.584,10 EUR  
- obveznost za prispevke iz bruto plač v višini 43.071,61 EUR  
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- obveznost za davek iz bruto plač v višini 30.025,26 EUR  

- druge obveznosti do zaposlenih v višini 34.150,28 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 33.824,79 EUR in so obveznosti 
po računih dobaviteljev za dobavljeni material in opravljene storitve, ki še niso 

zapadle v plačilo v letu 2019.  
 
 

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja  
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so izkazane v znesku 40.805,58 EUR 

in predstavljajo:  
- obveznosti za prispevke na plače v višini 35.763,74 EUR  
- obveznosti za neto izplačila po podjemnih pogodbah v višini 5.041,84 EUR 

 
Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega 

kontnega načrta  
Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 1.489,24 EUR.  

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

 
Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja  

Obveznost za plačilo DDPO (davek od dohodka pravnih oseb) znaša 0 EUR. 
 
Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve  

Na kontih skupine 29 je stanje na dan 31.12.2019 0 EUR. 
 

 
 
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 31.12.2019 znaša 391.384,12 EUR. Predstavlja knjigovodsko vrednost 

neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter neporabljeno 
prerazporeditev sredstev za namene investicij  

 
 
Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki  

 
STANJE OZ. SPREMEMBA 

stanje na dan 31.12.2019   
 

ZNESEK 

2.616.168,76 EUR 
 

In sicer: 

Konto 985100 Presežek za opravljanje dejavnosti     1.477.547,06 EUR 
Konto 985600 Popravek prihodkov iz preteklih let       - 77.597,56 EUR 
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Konto 985500 Presežek za druge namene – rezerve              302.300,00 EUR 

Konto 985800 Presežek po fiskalnem pravilu         598.513,40 EUR 
Konto 985900 Nerazporejen presežek iz leta 2019                 315.405,86 EUR 

Popravek prihodkov preteklih let v višini 77.597,56 EUR se nanaša na prihodke, 
zaračunane državnim organom v decembru 2015. S sklepom vlade z dne 
18.11.2015, se namenja del nabranega presežka prihodkov nad odhodki preteklih 

letih, za opravljanje dejavnosti leta 2016, zaradi česar ti prihodki oziroma terjatve 
iz tega naslova, niso bile plačane. S tem ne bo pritoka gospodarskih koristi, kar je 

eno od sodil pripoznanja prihodkov, kot to opredeljujejo Slovenski računovodskimi 
standardi 2016, standard 15.11. in 15.12. Zadevni prihodki leta 2015 so bili tako 
odpravljeni v breme nabranega presežka prihodkov nad odhodki preteklih let, kot 

popravek pomembne napake iz preteklih obdobij, skladno s točko 5. Uvoda k SRS 
2016. 

 

 

10.1.3 Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN 
ODHODKOV določenih uporabnikov za obdobje od 

01.01.2019 do 31.12.2019 – 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 
01.01.2019 do 31.12.2019 znašali 4.116.098,57 EUR ob naslednji strukturi:  

 
- prihodki iz sredstev javnih financ v višini  1.341.314,66 EUR, 

- prihodki iz pristojbin v višini  882.867,32 EUR, 
- prihodki iz tarif v višini 1.876.027,36 EUR, 
- prihodki iz javne službe v višini  6.600,00 EUR, 

- prihodki od uporabnine prostora in stroškov obratovanja avtomatov v višini 
1.200,00 EUR, 

- prihodki kot povračilo stroškov iz EU v višini   4.606,78 EUR, 
- finančni prihodki – izravnave v višini 1.290,08 EUR, 
- finančni prihodki – obresti v višini 1.225,37 EUR, 

- prevrednotovalni prihodki od odpisanih terjatev iz preteklih let v višini 967,00 
EUR. 
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2. CELOTNI ODHODKI  

 
Konti skupine 46 – zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega 

kontnega načrta  
Odhodki iz poslovanja so v obdobju od 01.01.2019 do 31.12.2019 znašali 
3.800.692,71 EUR, njihova struktura je sledeča:  

 
- stroški materiala 71.707,35 EUR: Glavni nameni te porabe so: pisarniški 

material, drobni inventar, strokovna literatura, čistila, elektrika, gorivo. 
- stroški storitev  860.802,88 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 2.738.546,19 EUR – plače s prispevki, regres za letni dopust in 
materialni prejemki zaposlenih.  

- finančni odhodki   14,06 EUR in sicer iz naslova zamudnih obresti. 
- prevrednotovalni poslovni odhodki   129.622,94 EUR iz naslova oslabitev 

terjatev do kupcev. 
 

 
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah in je bila v letu 2019 v višini 
70.046,44 EUR, v celoti pa je bila knjižena v breme obveznosti za sredstva prejeta 

v upravljanje. 
 

Ob pregledu poslovanja agencije v poslovnem letu 2019 in analizi 
prihodkov in odhodkov v skladu z računovodskim načelom so izkazani 
presežki prihodkov nad odhodki  v višini 315.405,86 EUR.   

 
Davek od dohodka pravnih oseb v letu 2019 agencija ni obračunala, ker ni 

opravljala lastne dejavnosti. 
 

3. SODILA, KI SLUŽIJO RAZPOREJANJU PRIHODKOV, ODHODKOV, 

SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

CAA je v letu 2019 uporabljala pri razporejanju prihodkov in odhodkov sodila iz 
leta 2019 - rebalans, 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 so bila pripravljena na podlagi načrtovanih efektivnih ur po posameznem 
področju in vrsti financiranja.  
 

 
 

 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201133&stevilka=1584
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4. PODATKI IN POJASNILA O RAZLIKI MED PRIHODKI IN ODHODKI PO 

VRSTI FINANCIRANJA  
 
TARIFA  

 
V letu 2019 je bilo planiranih 1.705.500 EUR prihodkov od tarif, realiziranih je bilo 

v višini 1.876.027,36 EUR, kar pomeni, da je bilo v letu 2019 prihodkov več za 
170.527,36 EUR glede na plan. Razlika glede na plan je v povečanju števila prejetih 
vlog. 

 
Tabela 59: Realizacija prihodkov iz naslova tarif po področjih 

Področje Plan 2019 
Realizacija 

2019 
Indeks 
2019 

Plovnost 360.800 €  420.699,58 € 1,17 

Letalske operacije in 

licenciranje osebja 
853.700 € 901.762,90 € 1,06 

Letališča in varovanje 491.000 € 553.564,88 € 1,13 

Skupna vsota 1.705.500 € 1.876.027,36 € 1,10 

 
Odhodki v letu 2019 so bili planirani v višini 1.888.327 € in sicer bi se porabili za 
plače in materialne stroške. Dejanskih odhodkov v letu 2019 iz naslova tarif je bilo 

za 1.597.237 EUR. 
 
Tabela 60:Realizacija odhodkov iz naslova tarif po namenu 

NAMEN 
Plan 2019 

Realizacija 
2019 

Indeks 
2019 

Plače 1.322.290 € 1.197.265 € 0,91 

Materialni stroški 566.037 € 399.972 € 0,71 

Skupna vsota 1.888.327 € 1.597.237 € 0,85 

 

 
 

PRISTOJBINE 
 
V letu 2019 je bilo planiranih 887.620 EUR prihodkov od pristojbin, realiziranih je 

bilo v višini 882.867,32 EUR, kar pomeni, da je bilo v letu 2019 prihodkov manj 
za 4.752,68 EUR glede na plan. 

 
Tabela 61: Realizacija prihodkov iz naslova pristojbin 

Področje Plan 2019 
Realizacija 

2019 

Indeks 

2019 

Navigacijske službe 
zračnega prometa 

887.620 €  882.867,32 €  0,99 
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Odhodki v letu 2019 so bili planirani v višini 833.766 € in sicer bi se porabili za 

plače in materialne stroške. Dejanskih odhodkov v letu 2019 iz naslova pristojbin 
je bilo za 739.608 EUR.  

 
 
 
Tabela 62:Realizacija odhodkov iz naslova pristojbin po namenu 

NAMEN 
Plan 2019 

Realizacija 

2019 

Indeks 

2019 

Plače 556.220 € 549.544 € 0,99 

Materialni stroški 277.546 € 190.064 € 0,68 

Skupna vsota 833.766 € 739.608 € 0,89 

 
 
PRORAČUN 

 
V letu 2019 je bilo planiranih 1.700.000 EUR prihodkov iz proračuna RS, 

realiziranih je bilo v višini 1.341.314,66 EUR, kar pomeni, da je bilo v letu 2019 
prihodkov manj za 358.685,34 EUR glede na plan.  

 
Tabela 63: Realizacija prihodkov iz naslova proračuna 

Vir financiranja Plan 2019 
Realizacija 

2019 

Indeks 

2019 

Proračun RS 1.700.000 €  1.341.314,66 €  0,79 

 
Odhodki v letu 2019 so bili planirani v višini 1.577.349 € in sicer bi se porabili za 

plače in materialne stroške. Dejanskih odhodkov v letu 2019 iz naslova proračuna 
je bilo za 1.326.958 EUR, kar pomeni, da je bilo dejanskih odhodkov glede na plan 
manj. 

 
Tabela 64:Realizacija odhodkov iz naslova proračuna po namenu 

NAMEN 
Plan 2019 

Realizacija 
2019 

Indeks 
2019 

Plače 1.095.502 € 988.149 € 0,90 

Materialni stroški 481.847 € 338.809 € 0,70 

Skupna vsota 1.577.349 € 1.326.958 € 0,84 

 

 
DRUGA DEJAVNOST 
 

V letu 2019 je bilo planiranih 18.000 EUR prihodkov iz druge dejavnosti, 
realiziranih je bilo v višini 6.600,00 EUR, kar pomeni, da je bilo v letu 2019 

prihodkov manj za 11.400,00 EUR glede na plan.  
 
 

 
 



 

99 

 

Tabela 65: Realizacija prihodkov iz naslova pristojbin 

Vir financiranja Plan 2019 
Realizacija 

2019 
Indeks 
2019 

Druga dejavnost - letenje 18.000 €  6.600,00 €  0,37 

 
Odhodki v letu 2019 so bili planirani v višini 16.679 € in sicer bi se porabili za plače 
in materialne stroške. Dejanskih odhodkov v letu 2019 iz naslova druge dejavnosti 

je bilo za 4.809, kar pomeni, da je bilo dejanskih odhodkov glede na plan manj. 
 
Tabela 66:Realizacija odhodkov iz naslova pristojbin po namenu 

NAMEN 
Plan 2019 

Realizacija 
2019 

Indeks 
2019 

Plače 11.648€ 3.587 € 0,31 

Materialni stroški 5.031€ 1.222 € 0,24 

Skupna vsota 16.679 € 4.809 € 0,29 

 

 
 

5. PODATKI IN POJASNILA O POVPREČNI IZPLAČANI DELOVNI 
USPEŠNOSTI 
 

Skladno s 33. členom Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) so zaposleni v agenciji lahko 

upravičeni do naslednjih vrst delovne uspešnosti:  
1. redne delovne uspešnosti;  
2. delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in  

3. delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.  
 

V letu 2019 redna delovna uspešnost in delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga 
in storitev na trgu nista bili izplačani, bila pa je izplačana delovna uspešnost iz 
naslova povečanega obsega dela. 

 
Povprečno izplačana delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela glede 

na strokovno zahtevnost delovnih mest v letu 2019 je bila: 
 

Delovno mesto Povprečna izplačana delovna 
uspešnost – povečan obseg 

Letalski nadzornik II 524,76 € 

Letalski nadzornik III 201,68 € 

Nadzornik I 393,86 € 

Vodja sektorja I 421,13 € 

Vodja sektorja II 447,71 € 

Področni sekretar 551,63 € 

Povprečna vrednost  423,46 € 
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10.1.4 POJASNILA 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 v obdobju od 01.01.2019 do 

31.12.2019 znaša 4.106.457,35 EUR.  
 

Konti skupine 71 – nedavčni prihodki  
V obdobju poslovanja 01.01.2019 do 31.12.2019  so nedavčni prihodki izkazani v 
višini 2.800.244,64 EUR in se sestavljeni iz naslednjih postavk:  

 
- prihodki iz naslova pristojbin v višini 887.619,40 EUR, 

- prihodki od tarif v višini   1.905.879,24 EUR, 
- prihodki od javne službe v višini  4.386,00 EUR, 

- prihodki od uporabnine prostora in obratovanja avtomatov v višini 1.200,00 EUR, 
- prihodki od obresti na vpogled v višini 1.160,00 EUR 
 

 
Konti skupine 74 - transferni prihodki  

V poslovnem letu 2019 je Agencija za civilno letalstvo prejela sredstva iz 
državnega proračuna v višini 1.301.624,03 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 4.588,68 EUR v 
poslovnem letu 2019 iz naslova vračila potnih stroškov.  

 
 

2. ODHODKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA  
 
Skupni znesek odhodkov po načelu denarnega toka v obdobju od 01.01.2019 do 

31.12.2019 znaša 3.798.255,38 EUR. 
  

Konti skupine 40 – tekoči odhodki  
V poslovnem letu 2019 Agencija za civilno letalstvo izkazuje tekoče odhodke po 
načelu denarnega toka v višini 3.636.256,00 EUR, njihova struktura je sledeča: 

 
- plače in drugi izdatki zaposlenih v višini 2.340.156,74 EUR,  

- prispevki delodajalcev v višini 369.500,01 EUR, 
- prispevki za invalide pod kvoto v višini 7.417,00 EUR,  
- izdatki za blago in storitve v višini 919.168,38 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, 
- plačilo zamudnih obresti v višini  13,87 EUR. 

 
Konti skupine 42 – investicijski odhodki  
Investicijski odhodki poslovnega leta 2019 so izkazani v višini 161.999,38 EUR in 

so nastali ob nabavi novih osnovnih sredstev –računalniške opreme, programske 
opreme in pisarniškega pohištva in opreme.   

 
Ob pregledu poslovanja agencije in analizi prihodkov in odhodkov po 
načelu denarnega toka je ugotovljen presežek  odhodkov nad prihodki v 

višini 308.201,97 EUR. 
 

V bilanci stanja razvidno povečanje denarnih sredstev v višini 336.088,29 EUR  po 
izkazu prihodkov in odhodkov, po načelu denarnega toka pa je razviden presežek 
prihodkov nad odhodki v višini 308.201,97 EUR. Razlika se  nanaša na prejete 

refundacije plač v višini 11.093,94 EUR, preostanek pa predstavlja ostale 
transakcije na bančnem računu, katere se ne uvrščajo v izkaz prihodkov in 

odhodkov po načelu denarnega toka.  
 

 
 

10.2  Računovodski izkazi  

Računovodski izkazi obsegajo:  

 
-  bilanca stanja na dan 31.12.2019 

-  izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 
toka od 01.01.2019 do 31.12.2019 

-  izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

-  izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2019 do 
31.12.2019 

-  izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov od 01.01.2019 do 
31.12.2019 

-  izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

od 01.01.2019 do 31.12.2019 
-  stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil v letu 2019  

-  izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov od 01.01.2019 do 
31.12.2019  
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11 ZAKLJUČEK 

Letno poročilo agencije je revidirala družba za revidiranje Audit-i.n.g. d.o.o., 

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, ki je bila izbrana po postopku zbiranja ponudb 

in je bila potrjena s sklepom Sveta agencije na 80. dopisni seji dne 10.05.2019. 

Letno poročilo je bilo pripravljeno na sedežu Javne agencije za civilno letalstvo 

Republike Slovenije februarja 2019. 

 

Presežek prihodkov nad odhodki Javne agencije za civilno letalstvo Republike 

Slovenije za leto 2019, izračunan po načelu nastanka poslovnega dogodka znaša 

315.405,86 EUR oziroma, da presežek prihodkov nad odhodki Javne agencije za 

civilno letalstvo Republike Slovenije za leto 2019 izračunan po fiskalnem pravilu 

znaša 0,00 EUR. 

 

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 letu 2019 v znesku 315.405,86 EUR predlagamo, da se presežek porabi 

za opravljanje in razvijanje dejavnosti skladno z 179.m členom Zakona o letalstvu 

(Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16). 
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PRILOGA 1: RAČUNOVODSKI IZKAZI  
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PRILOGA 2: POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 
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PRILOGA 3: POROČILO O  MNENJU UPORABNIKOV 

STORITEV JAVNE AGENCIJE ZA CIVILNO 

LETALSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE  

 

 

 

Anketni vprašalnik o delu Javne agencije za civilno letalstvo – 2019 
 

Za uporabnike storitev Javne agencije za civilno letalstvo (v nadaljevanju CAA) smo 

nekoliko dopolnili anketo iz leta 2017. Anketa je tako sestavljena iz dveh vsebinskih delov, 

in sicer o poslovanju agencije in o prenovljeni spletni strani. Anketa je bila anonimna, 

za izpolnjevanje je bila na voljo v elektronski obliki na spletni strani CAA in pa v fizični 

obliki na sedežu CAA. 

 

V letu 2019 je na vprašanja o poslovanju agencije odgovorilo 9 respondentov, na vprašanja 

o prenovljeni spletni strani 10 respondentov, na vsa vprašanja pa 39 respondentov. Skupni 

odgovori so prikazani v nadaljevanju. 

 

Na demografska vprašanja je odgovorilo 51 respondentov, od tega 12 % žensk in 88 % 

moških, večina (55 %) starih med 41 in 55 let in večina (65 %) z zaključeno univerzitetno 

ali višjo izobrazbo. 

 

 
Na katerem upravnem področju ste urejali zadeve? Če ste urejali več zadev, označite tisto, 
ki jo želite oceniti:   
 

2
4

12

33

Izobrazba

osnovnošolska

poklicna

srednješolska

višja/visoka ali
strokovna

univerzitetna ali
višja

2

16

28

4 1

Starost

do vključno 25 let

26–40 let

41–55 let

56–70 let

71 let in več
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Kako ste zadovoljni z delom USLUŽBENKE oziroma USLUŽBENCA, ki je obravnaval/a vašo 
zadevo? (1 - sploh nisem zadovoljen, 2 - nisem zadovoljen, 3 – nisem niti zadovoljen niti 
nezadovoljen, 4 - sem zadovoljen,  5 - zelo sem zadovoljen) 

Uslužbenka/ 
Uslužbenec 

Skupaj 

(n = 48) 

Sektor za 
plovnost  
(n = 13) 

Sektor za 
letalske 

operacije in 

licenciranje 
osebja  

(n = 28) 

Sektor za 
letališča, 

vzletišča in 

varovanje 
(n = 3) 

Sektor za 
navigacijske 

službe 

zračnega 
prometa 
(n = 1) 

Sektor za 
podporo 

poslovanju 

(n = 3) 

M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

Strokoven 3,5 1,52 3,6 1,71 3,3 1,51 3,0 1,00 4,0 0,00 5,0 0,00 

Nepristranski 3,5 1,53 3,7 1,44 3,1 1,64 4,0 0,00 4,0 0,00 5,0 0,00 

Pripravljen 
pomagati 

3,5 1,46 4,0 1,15 3,1 1,53 3,0 1,73 5,0 0,00 4,7 0,58 

Razumljiv 3,4 1,43 3,7 1,32 3,1 1,46 3,3 1,15 5,0 0,00 5,0 0,00 

Vljuden in 
prijazen 

3,8 1,42 4,2 1,09 3,4 1,55 3,7 1,53 4,0 0,00 5,0 0,00 

M – povprečna vrednost, SD – standardni odklon 

 

Kako ste zadovoljni z delom JAVNE AGENCIJE ZA CIVILNO LETALSTVO kot celote, torej 
okoljem in delom vseh uslužbenk in uslužbencev, s katerimi ste prišli v stik? (1 - sploh 
nisem zadovoljen, 2 - nisem zadovoljen, 3 – nisem niti zadovoljen niti nezadovoljen, 4 - 
sem zadovoljen,  5 - zelo sem zadovoljen) 

 

Delo CAA 

Skupaj 
(n = 48) 

Sektor za 
plovnost  
(n = 13) 

Sektor za 
letalske 

operacije in 
licenciranje 

osebja  
(n = 28) 

Sektor za 
letališča, 

vzletišča in 
varovanje 
(n = 3) 

Sektor za 
navigacijske 

službe 
zračnega 
prometa 
(n = 1) 

Sektor za 
podporo 

poslovanju 
(n = 3) 

M SD M SD M SD M SD M SD M SD 

Dostop do 
prostorov 

3,4 1,20 3,3 1,18 3,3 1,24 4,3 0,58 3,0 0,00 4,7 0,58 

Urejenost 
prostorov 

3,6 1,10 3,5 1,27 3,5 1,07 4,0 0,00 4,0 0,00 5,0 0,00 

13

28

3

1
3

Upravno področje

Sektor za plovnost

Sektor za letalske operacije in
licenciranje

Sektor za letališča, vzletišča in
varovanje

Sektor za navigacijske službe zračnega
prometa

Sektor za podporo poslovanju
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Dostopnost 
informacij 

3,5 1,30 3,5 1,45 3,3 1,24 3,3 1,15 5,0 0,00 5,0 0,00 

Razumljivost 
informacij 

3,3 1,34 3,2 1,36 3,1 1,38 3,3 1,15 4,0 0,00 4,7 0,58 

Hitrost reševanja 
zadev 

2,8 1,69 2,9 1,61 2,6 1,77 2,3 1,15 3,0 0,00 5,0 0,00 

M – povprečna vrednost, SD – standardni odklon 

 
Ali imate izkušnje z ELEKTRONSKIM POSLOVANJEM Javne agencije za civilno letalstvo? 

 

Trditev Število 

NE, ker imam raje osebni stik 6 

NE, ker nimam dostopa do interneta 0 

NE, ker nisem vedel, da je to mogoče 2 

NE, ker nimam ustrezne opreme oziroma digitalnega potrdila 3 

NE, ker ni ustreznih navodil oziroma so pomanjkljiva 2 

DA, ker prihranim čas   16 

DA, ker zmanjšam stroške   1 

DA, ker mi omogoča 24 urno dosegljivost storitve 3 

DA, ker mi omogoča enostaven dostop do podatkov in informacij 2 

DA, ampak s storitvijo nisem zadovoljen, ker postopek ni hitrejši 8 

DA, ampak s storitvijo nisem zadovoljen, ker se mi je uporaba zdela preveč zapletena   2 

DA, ampak s storitvijo nisem zadovoljen, ker ni ustreznih navodil oziroma so pomanjkljiva 3 

Drugo: 0 

 
Ali so vloge/obrazci, ki jih izpolnjujete, razumljive? 

 
Na vprašanje je odgovorilo 48 respondentov in velika večina (85 %) je mnenja, da so 

vloge/obrazci, ki jih izpolnjujejo, razumljive. 

 
Vprašanja, vezana na prenovljeno spletno stran 
 

Na vprašanja o prenovljeni spletni strani je odgovorilo 43 respondentov: 

- 74 % respondentom se zdi prenovljena spletna stran pregledna. 

- 79 % respondentov je mnenja, da na spletni strani najde prave informacije. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


