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1 UVOD 
 

1.1 Osnovni podatki o Javni agenciji za civilno letalstvo 
Republike Slovenije 

 
 

Naziv:  

 Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije 
 

Skrajšani naziv:  

 Agencija za civilno letalstvo 
 

Angleški naziv:  

 Civil Aviation Agency 
 

Kratica:  

 CAA 
 

Sedež: 

 Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljubljana  
 

Matična številka: 

 3933083000 
 

Davčna številka: 

 62730436 
 

Šifra proračunskega uporabnika: 

 16586 
 

Podračun številka: 

 011006000036204 

z nazivom AGENCIJA ZA CIVILNO LETALSTVO 
 

Šifra dejavnosti po 4. členu ZPRS-1 

 84.110 
Splošna dejavnost javne uprave – glavna dejavnost 

 

Šifra institucionalnega sektorja po 5. členu ZPRS-1: 

 011001  

Nefinančne družbe pod javnim nadzorom 
 

Telefonska številka: 

 +386 1 244 66 00 
 

Številka faksa: 

 +386 1 244 66 99 
 

Elektronska pošta: 

 info@caa.si 
 

Spletna stran: 

 www.caa.si 
 

Odgovorna oseba agencije: 

 Rok Marolt, direktor od 14.08.2015 

mailto:info@caa.si
http://www.caa.si/
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Sandi Knez, v.d. direktor do 13.08.2015 
 
 

Predsednik Sveta agencije: 

 1. Franc Žmavc 
 

 

Člani Sveta agencije: 

   2. prof. dr. Klavdij Logožar, do 16.02.2016 

3. mag. Aleksander Čičerov 

 
4. Aleksander Jože Štrukelj 

 
5. dr. Maja Meško 
 

6. Zdravko Stare, od 17.02.2016 

 

 

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). 

 

1.3 Organizacija agencije 
 

 

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

katerih je eden predsednik. Agencija ima organ upravljanja: direktorja, ki sodi v 
organizacijsko enoto (OE) vodstvo, OE Podpora poslovanja in OE Upravljanje 
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varnosti, varovanje, kontrola kakovosti agencije, pet temeljnih OE, ki 
predstavljajo pet temeljnih organizacijskih procesov, ki jih agencija izvaja 

skladno s svojim poslanstvom, pristojnostmi, odgovornostmi ter skladno z 
veljavno zakonodajo in drugimi akti s področja letalstva. Agencija ima tudi več 
pogodbenih sodelavcev, zlasti za področje licenciranja letalskega osebja, ter 

zunanji računovodski servis in storitve informacijsko-komunikacijske tehnologije 
(IKT).  

 
Diagram 1: Organigram agencije, po kateri deluje agencija od aprila 2015 dalje 

 

 

 

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

dokumentirane postopke in organizacijsko strukturo (primeroma navajamo 
ureditev iz Uredbe (ES) št. 1321/2014 - zahteva M.B.102 Pristojni organ, (a) 

Splošno:"Države članice morajo imenovati pristojni organ, ki so mu dodeljene 
odgovornosti za izdajo, podaljšanje, spremembo, začasno ukinitev ali preklic 
odobritev in za nadzor stalne plovnosti. Ta pristojni organ vzpostavi 

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

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

                                       
1 Opomba: v slovenski različici je napaka v prevodu (morajo - mora). 
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Ker pretekla organizacija ni bila funkcijska in ne organizirana po temeljnih 
procesih, je sama po sebi tvorila problem organizacijskih silosov po področjih, 

kar je oviralo v primerih odločanja, ko je v odločitev vpletenih več področij in 
takšna organiziranost ni omogočala racionalne podpore posameznim temeljim 
procesom ter sinergij, ki bi iz tega izhajali, je agencija poleti 2014 pristopila k 

pripravi predloga nove organizacije in sistemizacije.  

Tudi glede na ugotovitve inšpekcijskih pregledov izhajajoč iz pretekle 

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

delovno skupino znotraj agencije pripravili predlog nove organizacije in 
sistemizacije.  

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

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

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

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

kakovosti ter krepitve internega sistema vodenja. Zaposleni so pogodbe o 
zaposlitvi skladno s sprejeto sistemizacijo prejeli aprila 2015. 

 

Ključni cilji reorganizacije in predlaganih sprememb Akta so bili naslednji: 
 povečanje učinkovitosti poslovanja agencije, 

 odprava neskladij ter konfliktov interesov pri izvedbi nekaterih procesov 

ter na nekaterih delovnih mestih, 

 uskladitev Akta z veljavno in zavezujočo zakonodajo, 

 ustvariti bolj učinkovito in transparentno strukturo agencije, 

 doseganje boljših rezultatov v smislu števila opravljenih inšpekcij ter 

nadzorov itd., 

 povečanje tržne dejavnosti agencije, 

 krepitev medsektorskega oz. medpodročnega sodelovanja, procesne 

usmerjenosti delovanja, internega sistema vodenja in zagotavljanja 

kakovosti. 

  

Matrična organizacijska shema je nastala tudi po zgledu nekaterih drugih EU 
ureditev (npr. Finske,  EASA..) in s poudarkom na ključnih zakonsko opredeljenih 

nalogah agencije. Skladno s predlogom nove organizacijske sheme so v Aktu na 
novo opredeljena tudi nekatera medsebojna razmerja notranjih organizacijskih 

enot. 
 

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 
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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. 

 
 

1.4 Viri za delovanje agencije 
  

1.4.1 Človeški viri  
 

Na dan 31.12.2015 je bilo v agenciji 54 zaposlenih, od tega 52 za nedoločen čas, 

ena oseba pa za določen čas (direktor) in ena oseba za določen čas, čas 
nadomeščanja. V okviru plač za leto 2015 so bili planirani stroški za 54 

zaposlenih, kot dovoljuje Zbirni kadrovski načrt oseb javnega prava.  

Po strukturi so na agenciji zaposlene naslednje kategorije osebja: 

Tabela 1: Zaposleni 

Kategorija Število na 

dan 
01.01.2015 

Število na dan 

30.06.2015 

Število na dan 

31.12.2015 

Letalski nadzorniki 21 21 20 

Nadzorniki 16 19 22 

Drugo osebje 12 14 12 

Nadomeščanje  - - 1 

Skupaj 49 54 54 
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Ob ustanovitvi agencije je bilo ugotovljeno, da je za izvajanje nalog Javne 
agencije za civilno letalstvo RS potrebno 69 zaposlitev, pri čemer je bila ena 

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

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

zaposlitev ne zadostuje za izvajanje vseh predpisanih nalog glede na število 
zrakoplovov, letalskega osebja in obsega letalskih dejavnosti v Republiki 

Sloveniji. Od ustanovitve do danes pa je agencija dobila tudi dodatne naloge na 
podlagi novih uredb EU glede certificiranja zrakoplovov, plovnosti in okoljske 
ustreznosti2, stalne plovnosti3, letalskih operacij4, licenciranja letalskega osebja5 

in pravil v zraku6, načrt izvedbe za službe zračne navigacije in funkcij omrežja. 
Agencija mora zagotoviti tudi kader za implementacijo novih predpisov EU za 

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

 

Tabela 2: Izračun potrebnega števila zaposlenih (FTE) za opravljanje vseh 

predpisanih nalog 

Naloge FTE 

FTE 

(druge 

naloge)* 

FTE (podpora 

poslovanju)** SKUPAJ 

Odprava ugotovljenih 

neskladij 2   0,35 2,35 

Nadzor in upravljanje 

varnosti 41 1,5 7,72 50,22 

                                       
2 Uredba Komisije (EU) št. 748/2012 z dne 3. avgusta 2012 o določitvi izvedbenih določb 

za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in 

okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (UL L št. 224 z 

dne 21. 8. 2012, str. 1) 
3 Uredba Komisije (ES) št. 2042/2003 z dne 20. novembra 2003 o stalni plovnosti 

zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in 

osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L št. 315 z dne 28. 11. 2003, str. 1, s 

spremembami in dopolnitvami) 

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1321/2014 z dne 26. novembra 2014 o stalni plovnosti 

zrakoplovov in letalskih izdelkov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, 

ki se ukvarjajo s temi nalogami (prenovitev) (UL L3 številka 62, Volume 57 z dne  17 

December 2014, katera je razveljavila Uredbo 2042/2003 
4 Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in 

upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega 

parlamenta in Sveta (UL L št. 296 z dne 25. 10. 2012, str. 1) 
5 Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in 

upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 

216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 311 z dne 25. 11. 2011, str. 1), kot 

je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 290/2012 z dne 30. marca 2012 (UL L št. 

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

skupnih pravil zračnega prometa in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami 

in postopki zračnega prometa ter spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1035/2011 in 

uredb (ES) št. 1265/2007, (ES) št. 1794/2006, (ES) št. 730/2006, (ES) št. 1033/2006 in 

(EU) št. 255/2010 (UL L št. 281 z dne 13. 10. 2012, str. 1) 
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Nadzor nad izvajanjem 

letalskih predpisov in 

prekrškovni postopki 8   1,46 9,46 

Mednarodne aktivnosti 2   0,35 2,35 

Priprava strokovnih podlag 6,5   1,16 7,66 

Delovne/projektne skupine 2   0,35 2,35 

Lastna in druga dejavnost 0,5   0,11 0,61 

SKUPAJ 62 1,5 11,5 75 

* Druge naloge za potrebe državnih organov (postavitev/odstranitev objektov (ovir), izdaja 
smernic/mnenj na prostorske akte, poizvedbe iz registra) 

** Podpora poslovanju (kadrovsko poslovanje, finančno poslovanje, upravljanje z dokumentarnim 
gradivom, informacijska podpora, organizacijsko upravljanje, pravno svetovanje, odnosi z javnostmi, 
priprava planov, poročil in programov, korespondenca z državnimi organi, informacije javnega značaja 
in druge naloge za nemoteno poslovanje organa) – število FTE je razdeljeno sorazmerno po 
posameznem področju 

Pojasnila: 1 - v izračun niso vključene nepredvidene aktivnosti (reorganizacija, selitve, 
menjava vodstev, nova zakonodaja in posledično naloge) 

2 - glede na normalno prisotnost in glede na potrjeno statistično odsotnost, v katero smo 
računali vse dopuste, bolniške, nege, izobraževanja, … je procent efektivnega časa 83,22%, 
kar je pri 250 delovnih dneh, 7,7 urah/dan, 1.875 ur/leto --> 1560 efektnih človek ur/leto 

 

Agencija je v letu 2014 izvedla analizo nujnih zaposlitev pri čemer je 

ugotovljeno, da za tekoče delovanje agencija potrebuje 81 zaposlenih, 
pri čemer lahko s pomočjo tehnologije in predstavljene reorganizacije to 
številko zmanjšamo na 75 (FTE).  

 

Analizo7 potrebnih kadrovskih resursov in primerjalno analizo med državami 

članicami Evropske konference za civilno letalstvo (European Civil Aviation 
Conference [ECAC]; 44 držav članic) je izvedel tudi NLR Air Transport Safety 

Institute (www.nlr-atsi.nl) na pobudo ECAC-a. Analiza je pokazala, da ima 
agencija le malo več kot polovico zaposlenih, kot naj bi jih imela, če bi bili v 
povprečju držav članic ECAC-a (po številu ljudi, kot jih imajo države članice za 

posamezna področja – torej v istem razmerju ljudi glede na "letalsko bilanco 
stanja"). Ne smemo pa zanemariti tudi dejstva, da je Javna agencija za civilno 

letalstvo Republike Slovenije glede na rezultate implementacije USOAP (ICAO’s 
Universal Safety Oversight Audit Programme) s 63,28 % EI8 na 37 mestu med 
ECAC državami članicami (kar je za cel standardni odklon pod povprečjem v 

smislu rezultata).  
Vse to zagotovo z zelo veliko verjetnostjo potrjuje, da je angažiranih ljudi 

bistveno premalo.   
 
 

                                       
7 Safety Oversight Comparative Analysis Study NLR-CR_2009-260 
8 EI – Effective Implementation score (0 % do 100 %) – EI točke predstavljajo odstotek 

uspešne implementacije USOAP protokolov po posameznih področjih. Povprečna vrednost 

EI ECAC držav članic znaša 75,6 %. 
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2 NALOGE ZARADI NESKLADIJ UGOTOVLJENIH V 

MEDNARODNIH INŠPEKCIJAH  
 

2.1 Neskladja ugotovljena v mednarodnih inšpekcijah 

Republika Slovenija ima odprta številna neskladja glede uresničevanja evropskih 
in drugih mednarodnih predpisov (EASA, USOAP); tako sistemskih kot s 

posameznih področij (področja plovnosti, področja letalskih operacij, področja 
licenciranja osebja in letalske medicine, področja navigacijskih služb zračnega 
prometa ter s področja letališč).  

Vsa ta neskladja predstavljajo zelo verjetno in resno negativno finančno in 
ekonomsko grožnjo za letalsko dejavnost RS ter veliko in neocenljivo škodo. Ker 
se nekatera neskladja ponavljajo že več kot 10 let, je Evropska komisija v 

oktobru 2014 pričela s postopkom EU PILOT. Na podlagi tega je CAA pozvala 
pripravila akcijski načrt odprave neskladij za področje plovnosti. Le ta je bil 

potrjen s strani ministra pristojnega za promet v januarju 2015. Ne glede na 
akcijski načrt, ki je ponovno predvideval večjo reorganizacijo CAA in spremembo 
ZLet-a je Evropska komisija v maju 2015 zavrnila omenjeni akcijski načrt in 

nadaljevala s postopkom. Tako je bila v septembru 2015 Republiki Sloveniji 
posredovan uradni opomin EK ŠT 2015/2066. CAA je nemudoma pristopila k 

izdelavi akcijskega načrta tako na sistemski ravni kot na ravni posameznih 
neskladij. Le tega je potrdila v drugi polovici novembra 2015 tudi VRS in ga 
posredovala na Evropsko komisijo. Nemudoma se je pristopilo k izvajanju 

predlaganih ukrepov iz akcijskega načrta. Omeniti je potrebno dva: imenovanje 
direktorja CAA za 5 letno obdobje in dodatne zaposlitve letalskih nadzornikov. Za 

omenjena dva ukrepa sta bila objavljena konec novembra in začetek decembra 
javna razpisa. 

Osnovni vzrok, t.i. »route couse« večine ugotovljenih neskladij, je pomanjkanje 
zadostnega števila kompetentnih strokovnjakov, zaradi česar prihaja v 

veliki meri do opustitve ali/in neizvedbe posameznih nadzorov. Prav zaradi 
zaznanih in ponavljajočih oziroma neodpravljenih problemov (neskladij) 

v Republiki Sloveniji in zaradi uvedbe t.i. EU PILOT-a je bil v začetku januarja 
2015 sestanek z glavnim direktorjem EASA in njegovimi sodelavci, kjer jim je bil 

predstavljen osnutek akcijskega načrta odprave neskladij, katere navaja EU 
PILOT in so samo s področja plovnosti.  

Poleg ostalih težav, ki lahko RS prinese neodprava neskladij, ugotovljenih s 
strani evropskih in mednarodnih inšpekcij, pa je potrebno omeniti še suspenz 

privilegijev ter postopek zaradi kršitve prava Skupnosti („infringement“). 
Po nepotrjenem Akcijskem načrtu s strani Evropske komisije v začetku maja 

2015 se začenja postopek na evropskem sodišču zaradi neizpolnjevanja 
obveznosti iz Evropskih uredb za področje plovnosti. Ta postopek bo poleg 
neposrednega negativnega finančnega učinka na proračun RS lahko 

vzporedno s tem pripeljal do začetka postopka razveljavitve določenih 
certifikatov in licenc izdanih s strani Javne agencije za civilno letalstvo. 

Praktično to pomeni, da bi tak ukrep veljal do odprave neskladij in posredno 
pozitivnega mnenja evropske standardizacijske inšpekcije. Preklic veljavnosti 
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licenc in certifikatov, ki jih je izdala Javna agencija za civilno letalstvo Republike 
Slovenije, pomeni odvzem certifikatov organizacijam, posameznikom in 

zrakoplovom, kar predstavlja neprecenljivo gospodarsko škodo. 

Te iste ugotovitve se zaradi enakega razloga kot pred ustanovitvijo agencije 
nadaljujejo kot kontinuiteta in bo, ne glede na obliko in organiziranost, tako, vse 

dokler ne bo v taki organizaciji zaposlenih dovolj kompetentnih strokovnjakov. 
Le zadostno število zaposlenih kompetentnih strokovnjakov bo 
zagotovilo za izvajanje vseh nalog agencije in posledično primerno 

stanje nadzora/stanja letalske varnosti, ter s tem posledično odpravo 
ugotovljenih neskladij. 

Poudariti je potrebno, da zaradi nezagotovitve zadostnega števila 

kompetentnega osebja na agenciji, le ta ne more nositi odgovornosti 
zaradi neizvajanja Evropskih Uredb in posledično pomanjkljivega 
nadzora nad certificiranimi organizacijami, kakor tudi ne odgovornosti v 

primeru morebitne letalske nesreče. 

Potrebno se je zavedati, da se ob neustrezni letalski varnosti možnosti 
za letalsko nesrečo povečajo. Letalska nesreča državi prinese poleg 

ogromnih finančnih obveznosti (cca 650 MIO EUR ob trku dveh letal nad 
Slovenijo ali trku dveh letal na vzletno pristajalni stezi letališča - VIR: 

zavarovalniški broker MARSH, 2007), katere mora kriti po Čikaški 
konvenciji država, tudi ogromen negativni ugled države. Zato mora biti 
rdeča nit vseh aktivnosti zagotavljanje ustreznega nadzora z zadostnim 

številom strokovno usposobljenih in kompetentnih strokovnjakov. 

2.1.1 Področje plovnosti  

 

Neskladja na področju plovnosti s strani EASA se ugotavljajo pri vsaki izvedeni 

standardizacijski inšpekciji. Zaskrbljujoče je dejstvo, da nekatera neskladja niso 
odpravljena že od leta 2005, 2008 in 2012 naprej. Dodatna so bila ponovno 

ugotovljena v februarju 2014. Večinoma so neskladja vezana na nezadostno 
število kompetentnih strokovnjakov, ki bi imeli čas sistemsko pristopiti k 
reševanju odprave pomanjkljivosti. Trenutna kadrovska razpoložljivost omogoča 

samo reševanje nujnih vlog strank in odpravo manjših ugotovljenih neskladij. 
Ker Slovenija ne izvaja uredb Komisije (EU) št. 748/2012 o začetni plovnosti in 

(ES) št. 1321/2014 o stalni plovnosti (v letu 2014 se je Uredba 2042/2003 
preimenovala v Uredbo EU 1321/2014), je v oktobru 2014 Evropska komisija 
“lansirala” t.i. EU PILOT ref. št.  6990/14 z opredelitvijo nalog. Komisija se 

sklicuje na pomembna neodpravljena neskladja z veljavnimi zahtevami, ki jih je 
ugotovila Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) z izvajanjem 

standardizacijskih inšpekcijskih pregledov na področju plovnosti. 

 

2.1.2 Področje licenciranja osebja  

 

Aprila 2015 je EASA izvedla celovito inšpekcijo na področju licenciranja osebja 

(FCL.SI.04.2015). Standardizacijska inšpekcija je ugotovila, da še vedno ostajajo 



 

15 
 

tri neodpravljena neskladja razreda C9 iz leta 2013 (FCL.SI.05.2013), poleg tega 
pa je odkrila še tri nova neskladja (enega razreda C in dva razreda D10). 

 

Vzrok za neodpravljena neskladja iz leta 2013 je, da agencija v času inšpekcije 
še ni uvedla sistema upravljanja, zahtevanega v ARA.GEN.200, kar je povezano z 
zaposlitvijo zadostnega števila kompetentnih kadrov (kar pa je odvisno od 

kadrovskega načrta RS). Sistem upravljanja, v skladu z ARA.GEN.200 Uredbe 
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 ter njenimi nadaljnjimi 
spremembami (enako to opredeljuje Uredba 965/2012 in Uredba za področje 

letališč), vzpostavi in vzdržuje pristojni organ, vključuje pa najmanj: 

1. dokumentirane politike in postopke za opis svoje organizacije, 

postopkov usklajevanja in metod za zagotovitev skladnosti z Uredbo 
(ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi. Postopki se redno 

posodabljajo in se kot osnovni delovni dokumenti v okviru navedenega 
pristojnega organa uporabljajo za vse zadevne naloge; 

2. zadostno število članov osebja za opravljanje nalog in izpolnjevanje 
obveznosti. Člani osebja so usposobljeni za opravljanje nalog, ki so jim 

dodeljene, imajo potrebno znanje in izkušnje ter opravijo uvodno in 
periodično usposabljanje, da se zagotovi njihova stalna usposobljenost. 
Vzpostavi se sistem za načrtovanje razpoložljivosti osebja, da se 

zagotovi ustrezno dokončanje vseh nalog; 

3. ustrezno opremo in prostore za opravljanje dodeljenih nalog; 

4. nalogo spremljanja skladnosti sistema upravljanja z ustreznimi 

zahtevami in ustreznosti postopkov, vključno z vzpostavitvijo postopka 
notranje revizije in postopka za obvladovanje varnostnega tveganja. 
Spremljanje skladnosti vključuje sistem posredovanja povratnih 

informacij opravljenih revizij višjemu vodstvu pristojnega organa, da se 
po potrebi zagotovi izvedba popravnih ukrepov, in 

5. osebo ali skupino oseb, dejansko odgovornih višjemu vodstvu     
pristojnega organa za nalogo spremljanja skladnosti. 

 
 

2.1.3 Področje letalske medicine 
 
Na področju letalske medicine je zadnja EASA standardizacijska inšpekcija 

potekala v aprilu 2015 (MED.SI.04.2015), hkrati z inšpekcijo na področju FCL. 
Ugotovljeni sta bili dve neodpravljeni neskladji razreda C iz leta 2013 

(MED.SI.05.2013) in eno novo neskladje razreda C.  
 
 

 

                                       
9 Neskladnost, vezana predvsem na standardizacijske zadeve. 
10 Neskladnost, vezana na standardizacijske zadeve in varnostne zadeve, v kolikor ni 

pravočasno odpravljena. 
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2.1.4 Področje letalskih operacij  
 

Neskladja na področju letalskih operacij, ugotovljena s strani EASA, so bila v letu 
2014 skoraj v celoti odpravljena. Odprto ostaja le neskladje v zvezi s 

premajhnim številom stalnih nadzorov. Za zaprtje neskladja bi na področju 
letalskih operacij potrebovali vsaj dve novi zaposlitvi letalskih nadzornikov, ki že 
imata pridobljen rating za tip letala ali vsaj licenco poklicnega pilota z opravljeno 

ATPL teorijo. Pri zadnji standardizacijski inšpekciji v aprilu 2015 pa je bil 
opravljen tudi nadzor nad implementacijo t.i. management sistema na različnih 

področjih (OPS, FCL in MED), katerega zahtevajo evropske izvedbene uredbe. 
Ugotovljene so pomanjkljivosti, saj le ta sistem še vedno ni implementiran. 
 

Zaradi kritične situacije na agenciji je EASA v decembru 2015 izvedla dodatno 
celovito standardizacijsko inšpekcijo za področje letalskih operacij. Ugotovljeno 

je, da neskladje, ugotovljeno v letu 2014 (pomanjkanje nadzorov) še vedno ni 
odpravljeno. Kljub temu, da je bilo samo v letu 2015 opravljenih več nadzorov na 
področju letalskih operacij kot pred tem v letih 2013 in 2014 skupaj, pa se 

nadzori na področju komercialnih operacij (imetnikov AOC) izvajajo manj 
poglobljeno in zato niso ugotovljena vsa neskladja. V letu 2016 je predvidena 

zaposlitev novih letalskih nadzornikov, ki bodo morali imeti ustrezne izkušnje, da  
bodo čim hitreje usposobljeni samostojno opravljati certifikacijo in nadzore. 

 
V inšpekciji je bilo ugotovljeno nekaj neskladij v zvezi z upravljanjem in 
organizacijo agencije (sistem nadzora skladnosti je v fazi implementacije).  

 
V zvezi s postopki nadzora in certifikacije je bilo ugotovljeno, da ima agencija na 

področju letalskih operacij opisane postopke in vzpostavljene sezname za 
preverjanje, vendar pa je potrebno v nekaterih segmentih te postopke 
(predvsem splošni del in sezname za preverjanje) še dopolniti. 

 
Pri enem od letalskih prevoznikov, ki izvaja operacije trenutno z enim letalom 

(poslovne in medicinske lete) je bilo ugotovljenih več neskladnosti, ki so jih 
inšpektorji EASA označili kot »immediate safety hazard«, agenciji pa izdali 
neskladje kategorije G. Neskladje je agencija še isti dan odpravila s suspenzom 

AOC navedenega letalskega prevoznika. 
 

 

2.1.5 Področje preverjanj na ploščadi (RAMP) 
 
Poročilo o stalnem spremljanju organa, ki ga je za tretji kvartal leta 2015 izdala 
EASA navaja, da odprtih neskladij obeh razredov C in D na področju RAMP 

agencija nima, saj so bila vsa neskladja odpravljena.  S tem rezultatom področje 
RAMP spada v skupino področij organa z nižjo prioriteto za planiranje EASA 

inšpekcijskega pregleda standardiziranja, tako da se omenjena inšpekcija, ki 
mora biti opravljen najmanj enkrat v 4 letnem ciklu pričakuje v letu 2017. 
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2.1.6 Področje navigacijskih služb zračnega prometa  
 

Zadnja EASA inšpekcija na področju navigacijskih služb zračnega prometa je 
potekala v marcu 2015 (ANS.SI.03.2015). Ugotovljeno je bilo kar deset neskladij 

razreda C in štirinajst neskladij razreda D, večina njih pa je v povezavi tako z 
Agencijo RS za okolje kot Kontrolo zračnega prometa Slovenije. Skupni vzrok za 
tako veliko število neskladij je pomanjkanje zadostnega števila kompetentnega 

kadra. Načrta korektivnih ukrepov za neskladja C in D sta bila s strani EASA 
usklajena v poletnih mesecih in v avgustu tudi potrjena. 

 

2.1.7  Neskladja ugotovljena v mednarodnih inšpekcijah - 

področje varovanja civilnega letalstva 
 

Na področju varovanja civilnega letalstva je bila v maju 2015 s strani Evropske 
Komisije izvedena inšpekcija Javne agencije za civilno letalstvo RS. 
 

V času inšpekcije ni bilo ugotovljenih večjih pomanjkljivosti pri delu agencije, a 
ostala je večja pomanjkljivost (ne)izdelava Letalskega varnostnega programa RS 

(LVPRS), ki je vezana predvsem na delovanje Ministrstva za infrastrukturo oz. 
procesiranje predlogov agencije v novo verzijo LVPRS. 
 

2.1.8 ICAO USOAP Inšpekcija  
 

Zadnja inšpekcija s strani ICAO je bila v Sloveniji v letu 2010. Ugotovljeno je bilo 
precejšnje število neskladij za vsa področja dela, katera pa se v precejšnjem 

obsegu nanašajo tudi na Ministrstvo za infrastrukturo. Večina teh neskladij je še 
vedno odprtih. Zaenkrat še nimamo podatka, kdaj ICAO načrtuje naslednji obisk 
v Sloveniji.  

 
Poleg navedenega odprta ostajajo še neskladja s strani ICAO, za odpravo katerih 

pa so nujno potrebne dodatne zaposlitve v agenciji. 
 

2.1.9 FAA IASA Inšpekcija  
 
V zvezi s pred časom napovedano in tudi prestavljeno t.i. IASA inšpekcijo s strani 

ameriške zvezne uprave za letalstvo FAA s strani agencije ni bilo aktivnosti. Velja 
pa omeniti, da je s strani ameriških letalskih organov januarja 2016 prišlo pismo 

o nadaljevanju aktivnosti. Agencija se je ponovno odzvala, da v danem trenutku 
ni možen obisk FAA inšpektorjev. 
 

 
 

2.2 Odprava neskladij 
 

 
Evropska Komisija je oktobra 2014 Republiki Sloveniji posredovala t.i. EU PILOT 

6990/14/MOVE, v katerem Republiko Slovenijo prosi za odgovor, pojasnila ter 
akcijski načrt odprave neskladij, nekatera se ponavljajo že od leta 2005, v 
nasprotnem primeru pa lahko sproži postopek za ugotavljanje kršitev v skladu s 

členom 258 Pogodbe Skupnosti.  
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V začetku maja 2015 predlagani akcijski načrt s strani Evropske komisije ni bil 
sprejet, zato je bila odločitev EK o nadaljevanju postopka pred evropskim 

sodiščem. Tako je Republika Slovenija  prejela 24.09.2016 uradni opomin EK št 
2015/2066 o predsodnijskem postopku. 

 

2.2.1 Odprava sistemskih neskladij  
 

Minister za infrastrukturo je dne 09.01.2015 podpisal akcijski načrt odprave 
neskladij, ki je bil poslan tudi Evropski Komisiji, iz katerega izhajajo naslednji 

sistemski ukrepi oz. naloge:  

Začetek 
aktivnosti 

Konec 
aktivnosti 

Naloga Odgovorna 
oseba 

Oznaka Ukrep, končni 
izsledek 

(deliverable/ 
measure) 

02. 12. 
2014  

31. 12. 
2014 

delovna skupina pripravi osnutek 
sprememb in dopolnitev Zakona o 

letalstvu, osnutek Sklepa o ustanovitvi 
Slovenske agencije za civilno letalstvo, 
osnutek Tarife za izvajanje storitev 
Slovenske agencije za civilno letalstvo in 
osnutek Takse za delo agencije 

vodja 
delovne 

skupine 

SYS01 osnutki Zlet, 
sklepa o 

ustanovitvi, 
osnutek tarife in 
osnutek takse 

01.01. 
2015  

16. 02. 
2015 

Delovna skupina pripravi Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
letalstvu za obravnavo na Vladi RS 

Vodja 
delovne 
skupine 

SYS02 Gradivo za Vlado 
RS 

17.02. 
2015  

27. 02. 
2015 

Vlada RS sprejme Zakon o spremembah 
in dopolnitvah zakona o letalstvu in ga 
posreduje v sprejem v Državni zbor 
Republike Slovenije 

Vlada RS SYS03 Sklep Vlade RS 

01.01. 
2015  

31. 03. 
2015 

Delovna skupina pripravi Sklep o 
ustanovitvi Slovenske agencije za civilno 
letalstvo, Tarifo za izvajanje storitev 
Slovenske agencije za civilno letalstvo in 
Tarifo za delo agencije za obravnavo na 
Vladi RS 

Vodja 
delovne 
skupine 

SYS04 Gradivo za Vlado 
RS 

28. 02. 
2015  

30. 04. 
2015 

Pričetek uveljavitve Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
letalstvu, Sklepa o ustanovitvi Slovenske 
agencije za civilno letalstvo, Tarife za 
izvajanje storitev Slovenske agencije za 
civilno letalstvo in Tarife za delo agencije 

Vlada RS, 
Državni 
zbor RS 

SYS05 Objava predpisov 
v Uradnem listu 

07. 01. 
2015 

31. 01. 
2015 

Vlada RS da soglasje in CAA izvede 
takojšen razpis za zaposlitve do 54 
zaposlenih (5 dodatnih zaposlitev) 

Vlada RS, 
MZI, CAA 

SYS06 Soglasje VRS, 
objava razpisov 

01. 05. 
2015 

01. 05. 
2015 

Prerazporeditev trenutno zaposlenih na 
CAA na novo agencijo 

Vlada RS, 
MZI, CAA 

SYS07 Soglasje vlade 

01. 05. 
2015 

31. 12. 
2015 

Zaposlovanje novih kadrov do 75 FTE Nova 
agencija 

SYS08 Objava razpisov 

09. 01. 
2015 

Stalna 
naloga 

Mesečno poročanje EK in EASA CAA, MZI, 
MZZ 

SYS09 Mesečna poročila 

 

Ker je le tega Evropska komisija zavrnila, je agencija na podlagi uradnega 

opomina ponovno pripravila akcijski načrt tako na sistemski ravni kot na 
ravni posameznih neskladjih oziroma očitanih nepravilnosti. 
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2.2.2 Odprava neskladij s področja plovnosti  
 

Minister za infrastrukuro je dne 09.01.2015 podpisal akcijski načrt odprave 
neskladij, ki je bil poslan tudi Evropski Komisiji, iz katerega izhajajo poleg 

sistemskih ukrepov tudi ukrepi vezani na odpravo neskladij vezanih na področje 
plovnosti. Ti so prikazani v tabeli: 
 

 
 
Začetek 

aktivnosti 
Konec 

aktivnosti 
Ugotovitev Naloga Odgovorna 

oseba 
Oznaka Ukrep, končni 

izsledek 
(deliverable/ 

measure) 

01. 05. 
2015  

31. 12. 
2016 

Del M.B.303 Uredbe 
(ES) št. 2042/2003 
pooblašča organ za 
civilno letalstvo 
Republike Slovenije 
(SI-CAA) za nadzor 
statusa plovnosti flote 
v svojem registru prek 
programa za nadzor 
stalne plovnosti 
zrakoplova (ACAM). 
Vendar je SI-CAA 
pomanjkljivo izvedel 
program ACAM v zvezi 
s podrobnimi 
inšpekcijskimi pregledi 
in analizo ključnih 
vzrokov . Zato SI-CAA 
nima zadostnega 
pregleda nad statusom 

svoje flote in ne more 
odkriti trendov v zvezi 
s plovnostjo (14415-
C) 

Postopno 
zaposlovanje in 
usposabljanje novo 
zaposlenih in 
povečanje števila 
podpornega osebja 
ter postopoma proti 
koncu leta 2016 
povečanje števila 
opravljenih nadzorov. 
Na osnovi 
zadovoljivega števila 
zaposlenih in 
usposobljenih 
nadzornikov na 
področju plovnosti 
izveden zadovoljiv 
obseg nadzora 
statusa plovnosti 
zrakoplovov v 

registru v skladu s 
potrjenim 
programom ACAM. 

Odgovorna 
oseba 
agencije  
 

14415-C -Zadovoljivo 
število 
zaposlenih na 
področju 
plovnosti, 
 -plan ACAM 
inšpekcij in  
-izvedene  
inšpekcije 
skladno s 
planom. 
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01. 05. 
2015  

31. 12. 
2016 Deli 145.B.30(2), 

M.B.102(a) in 
M.B.704(b) Uredbe 
(ES) št. 2042/2003 
pooblaščajo SI-CAA za 
imenovanje organa z 
ustreznimi 
odgovornostmi in 
postopki ter za popolno 
revizijo potrjenih 
organizacij. Vendar SI-
CAA ni odkril 
neskladnosti v zvezi s 
pregledi plovnosti in 
usposobljenostjo 
osebja za pregled 
plovnosti ter 
pooblastilom za izdajo 
potrdila o pregledu 
plovnosti (ARC) za 
vrste zrakoplovov, ki 

niso vključene v obseg 
dela organizacije za 
vodenje stalne 
plovnosti (CAMO). Zato 
bi se zrakoplov lahko 
upravljal brez ustreznih 
pregledov plovnosti 
(18048 -D, 18051-D) 

 

 

 

 

 

 

Postopno 
zaposlovanje in 
usposabljanje na 
novo zaposlenih 
strokovnjakov in 
povečanje števila 
podpornega osebja 
ter postopoma proti 
koncu leta 2016 
povečanja števila 
opravljenih 
nadzorov. 
Izdelava plana 
stalnega nadzora 
plovnosti. 

Odgovorna 
oseba 
agencije  
 

(18048 
-D, 
18051-
D) 

-Zadovoljivo 
število 
zaposlenih na 
področju 
plovnosti,  
 -plan stalnega 
nadzora nad 
organizacijami  
- izvedeni 
stalni nadzori 
skladno s 
planom. 
 
 
 
 

Začetek 

aktivnosti 
Konec 

aktivnosti 
Ugotovitev Naloga Odgovorna 

oseba 
Oznaka Ukrep, končni 

izsledek 
(deliverable/ 

measure) 

01. 05. 
2015  

31. 12. 
2016 

Zahteve iz delov 
145.B.10(2), 
147.B.10(b), 
147.B.120(a), 
M.B.102(b), M.B.303 in 
66.B.10(b) Uredbe 
Komisije (ES) št. 
2042/2003 ter dela 
21.B.25(b) Uredbe 
(EU) št. 748/2012 
določajo, da mora 
imeti SI-CAA dovolj 
ustreznega osebja; v 

celoti revidirati 
odobrene organizacije 
za usposabljanje. 
Vendar SI-CAA nima 
dovolj ustreznega 
osebja, tako glede 
števila kot tudi glede 
usposobljenosti, za 
izpolnjevanje zahtev 
uredb in za izvajanje 
zadostnega pregleda  
Zato je raven izvajanja 

Postopno 
zaposlovanje in 
usposabljanje na 
novo zaposlenih 
strokovnjakov in 
povečanje števila 
podpornega osebja 
ter postopoma proti 
koncu leta 2016 
povečanja števila 
opravljenih nadzorov. 
Priprava plana 
nadzora nad 

organizacijami. 

Odgovorna 
oseba 
agencije  
 

1981-C, 
3753-C, 
18045-
D 

Zadovoljivo 
število 
zaposlenih na 
področju 
plovnosti,  
-plan stalnega 
nadzora nad 
organizacijami 
in 
-izvedeni stalni 
nadzori skladno 
s planom. 
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delov 145, 21, M, 66 in 
147 ter pregleda nad 
njimi nizka in ima za 
posledico neskladnosti, 
ki niso odkrite in lahko 
povzročijo nevarnost 
(1981-C, 3753-C, 
18045-D). 

30. 11. 
2015  

31. 12. 
2017 

Del 21.B.525(b) 
Uredbe (EU) št. 
748/2012 pooblašča 
SI-CAA (v primeru 
pogojev letenja, 
povezanih z varnostjo 

projektiranja) za izdajo 
dovoljenj za letenje, ko 
so bili pogoji letenja 
odobreni s strani 
agencije ali projektivne 
organizacije. Vendar je 
SI-CAA v tem primeru 
izdal dovoljenje za 
letenje brez odobritve 
pogojev letenja s strani 
agencije ali projektivne 
organizacije. Zato bi 
lahko zrakoplov letel 
brez ustreznih pogojev 
letenja (18038-D). 

-Zagotavljanje 
nadzora v 
zadovoljivem 
obsegu,  
-priprava plana 
nadzorov,  

-izpopolnjene 
procedure za delo 
nadzornega osebja 

Odgovorna 
oseba 
agencije 

18038-
D 

-Plani 
nadzorov nad 
organizacijami 
 -izvedba 
planov 
skladno s 

planom 
-dopolnjeni 
oziroma novi 
priročniki za 
izvajanje 
postopkov na 
področju 
plovnosti. 

 

 

Na podlagi AKCIJSKEGA NAČRTA za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti oz.  

neskladij evropske inšpekcije AIR za področje plovnosti, št.: 512- 5/2013/16 - 
CAA0608, z dne 17.04.2014 je bil izdelan PODROBNEJŠI AKCIJSKI NAČRT za 
odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti oz. neskladij evropske inšpekcije AIR za 

področje plovnosti z določitvijo nosilcev, št.: 512- 5/2013/17-CAA0608, z dne  
23.04.2014.  

Poleg tega je trenutno v pripravi več dokumentov – dodatnih akcijskih načrtov za 
odpravo neskladij (vezanih na EU PILOT ref. št. 6990/14). Akcijski načrti so bili v 
januarju 2015 že usklajeni z EASA-o, vendar pa so bili, zaradi že omenjenega 

pomanjkanja zadostnega števila kompetentnega kadra, nezadovoljivo 
odpravljeni. Eno neskladje razreda C ostaja neodpravljeno še iz leta 2012 

(AIR.SI.07.2012) in nekaj iz leta 2014 (AIR.SI.02.2014, 12 neskladij razreda C in 
pet neskladij razreda D).  

Omeniti je potrebno, da večina neskladij ni bila odpravljena predvsem zaradi 

nezadostnega števila kompetentnih strokovnjakov za to področje. 

Za odpravo neskladij bi moral biti vzpostavljen sistemski pristop. Trenutno 

sistemski pristop k reševanju odprave neskladij poteka v okviru uvajanja 
programske aplikacije DNA, v kateri bo vzpostavljen popis procesov, procedur, 
kontrolnih list in obrazcev. Ogromno število zadev, ki jih dobivamo dnevno ne 

omogoča hitrega sistemskega reševanja odprave neskladij. Kljub pričakovani 
zaposlitvi treh novih kandidatov, pričakujemo, da njihovega učinek ne bo mogoče 

zaznati vsaj 6 mesecev od dneva zaposlitve. 
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2.3 Odprava neskladij s področja licenciranja osebja  
  
 
Neskladja na področju licenciranja osebja s strani EASA so bila ugotovljena iz 

razloga, ker agencija v maju 2013, ko je potekala standardizacijska inšpekcija s 
strani EASA (FCL.SI.05.2013), še ni uvedla sistema upravljanja, zahtevanega v 

ARA.GEN.200. 
 
Agencija je z novo organiziranostjo in spremembo akta o organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest vzpostavila novo notranjo organizacijsko enoto, 
katere delovno področje je SMS, QMS, zagotavljanje skladnosti, notranja revizija. 

V juniju 2015 je zagotovila dodatni kader za področje sistema upravljanja (1,5 
FTE). Da bi odpravili neskladje, ki se je v zvezi s sistemom upravljanja pokazalo 

pri EASA inšpekciji v aprilu 2015 (FCL.SI.04.2015), bi morali na področju 
licenciranja zaposliti dodaten letalsko usposobljen kader, saj vzpostavitve 
sistema upravljanja ni mogoče izvesti brez strokovnega kadra ki področje pozna.  

 
Tako je agencija pripravila dopolnitve k neodpravljenim neskladjem, in sicer v 

smislu podaljšanja končnega datuma za odpravo dveh neskladij (ta je EASA že 
odobrila) in pa predlog za zaprtje enega neskladja (na potrditev oziroma 
naknadna navodila EASA se še čaka).  

 
Za neskladja razreda D, ugotovljena z EASA inšpekcijo v aprilu 2015, je agencija 

pripravila načrt korektivnih ukrepov (Corrective action plan – CAP), neskladja naj 
bi bila odpravljena v letu 2016. 
 

 
 

 

2.3.1 Odprava neskladij s področja letalske medicine  
 

Za neskladji iz leta 2013 (MED.SI.05.2013)11, je agencija pripravila dopolnjen 
načrt korektivnih ukrepov s predlogom podaljšanja roka za odpravo enega 

neskladja in zaprtje drugega neskladja, ki jih je dne 24.07.2015 posredovala v 
potrditev EASA. Agencija je namreč v prvi polovici leta 2015 podpisala pogodbo o 

zaposlitvi za vodjo letalske medicine, ki je tudi ocenjevalec (0,5 FTE), dodatno 
zaposlitev zdravstvenega ocenjevalca (0,1 FTE) in letno podpisano podjemno 
pogodbo z dodatnim zdravstvenim ocenjevalcem (ker pa so potrebna še dodatna 

izobraževanja, smo zaprosili za podaljšanje odprave neskladja). Predlog za 
zaprtje drugega neskladja je agencija podkrepila z dokazilom o dopolnitvi 

dokumenta SOP.AIRCREW.PART.MED, kjer je natančno opisala postopek 
sodelovanja z državami članicami. Na potrditev dopolnjenega načrta agencija še 
čaka. 

 

                                       
11 Eno neskladje je povezano s pomanjkanjem kadra za MED področje, drugo pa s 

postopkom sodelovanja z državami članicami glede nadzora oseb (pilotov, osebja, ki 

opravljajo zdravstvene ukrepe), ki izvajajo dejavnosti na ozemlju RS, pa jih je certificiral 

pristojni organ druge države ali agencija. 
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V pripravi je tudi že načrt korektivnih ukrepov za eno neskladje razreda C z 
inšpekcije v aprilu 2015. 

 
Omeniti je potrebno, da je bila v okviru standardizacijske inšpekcije za FCL in 
MED v aprilu 2015 pregledana tudi t.i. cross domain section in nacionalni 

program varnosti, ki bi moral zajemati vseevropske cilje varnosti. Ugotovljeno je 
bilo, da agencija še nima implementiranega sistema upravljanja niti država še ni 

potrdila nacionalnega programa varnosti. 
 

 

2.3.2 Odprava neskladij s področja letalskih operacij  
 

Večino od ugotovljenih neskladij v standardizacijski inšpekciji EASA decembra 
2015 bo agencija predvidoma lahko odpravila v letu 2016, ob pogoju da pridobi 

ustrezno kvalificirane nove letalske nadzornike in vzpostavi učinkovito 
organizacijo dela.  
 

V zvezi z neskladjem kategorije G (immediate safety hazard), ugotovljenim pri 
enem od letalskih prevoznikov, je agencija nemudoma izvedla suspenz AOC 

navedenega letalskega prevoznika.  
 

Za oba letalska prevoznika, ki sta bila v postopku nadzora standardizacijske 
inšpekcije EASA, je agencija izdala zapisnike o neskladnosti in roke za odpravo 
neskladnosti oziroma predložitev plana korektivnih ukrepov. 

 
Neskladja vezana na nadzor skladnosti agencije, specifikacijo in kalkulacijo 

potrebnih kadrov na področju letalskih operacij ter planiranje ter izvedbo 
usposabljanj bo potrebno reševati skupaj z ostalimi strokovnimi področji 
agencije, saj ta neskladja pomenijo sistemsko težavo, ne težavo posameznega 

sektorja.  
 

2.3.3 Odprava neskladij na področju preverjanj na ploščadi 
 

Neskladja na področju preverjanj na ploščadi so bila dne 29.09.2014 uspešno 
odpravljena. 
 

2.3.4 Odprava neskladij s področja navigacijskih služb zračnega 
prometa  

 

Agencija je pripravila načrt korektivnih ukrepov (CAP) za vsa neskladja, 

ugotovljena z inšpekcijo v marcu 2015 (ANS.SI.03.2015). Dne 2. julija 2015 jih 
je posredovala EASA-i, dne 23. julija 2015 pa je agencija dobila s strani EASA 
odgovor, da se z načrtom odprave neskladij strinjajo. CAP je usklajen in je že v 

fazi izvajanja. V zadnjem tromesečju leta 2015 so se s tem v zvezi pojavili 
problemi zaradi nesprejetja Uredbe o izvajanju Uredbe 376/2014 glede poročanja 

o dogodkih in zaradi nesprejetja državnega varnostnega letalskega načrta SSP. 
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2.3.5  Odprava neskladij ugotovljenih v mednarodnih inšpekcijah 
- področje varovanje civilnega letalstva 

 

Na podlagi ugotovitev inšpekcije Evropske Komisije v maju 2015 je bil izdelan in 

poslan načrt odprave pomanjkljivosti. Zaveza agencije kot izhaja iz načrta 
odprave pomanjkljivosti je bila, da slednja izdela in pošlje osnutek LVPRS na 

Ministrstvo za infrastrukturo do konec meseca novembra 2015, kar je bilo s 
strani agencije tudi realizirano. Kljub navedenemu, do potrditve novega LVPRS, 
ostaja ocena da Republika Slovenija v zvezi z LVPRS ni izpolnila obvezujoče 

evropske zakonodaje zaradi česar EK pričakuje, da se zadeva obravnava 
prioritetno. 
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3 NALOGE V ZVEZI Z NADZOROM IN 

UPRAVLJANJEM VARNOSTI  
 

3.1 Certifikacijski postopki in druge upravne zadeve ter 
stalni nadzor in nadzor varnosti  

 

3.1.1 Področje plovnosti  

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

civilnega letalstva. V primeru, ko se v konkretnem primeru naleti na problem, ki 
ga ne opredeljuje pomanjkljiva nacionalna zakonodaje, se v takšnem primeru 

smiselno uporabi evropska zakonodaja. 

Obenem, se v okviru področja za plovnost usklajujejo tudi t.i. 83 bis sporazumi z 
drugimi državami, čeprav ta segment zadeva več področij agencije (letalske 
operacije in licenciranje osebja). Ti sporazumi podrobneje definirajo kakšna je 

razmejenost med nalogami države registra zrakoplova in države operaterja 
zrakoplova, torej gre za določitev prenosa odgovornosti. 

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

UREDBA (ES) št. 216/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, z dne 20. 
februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi 

Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 
91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES in področje 
začetne in stalne plovnosti je urejeno z izvedbenima predpisoma: 

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

določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih 
proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter 

potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij; 

 UREDBA KOMISIJE (ES) št. 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: 

o Priloga I: Del-M  

o Priloga II: Del 145  

o Priloga II: Del 66  in 

o Priloga II: Del 147  

Skladno z zahtevami, citiranimi evropskimi uredbami in nacionalno zakonodajo, 
so na področju plovnosti izdani certifikati organizacijam in licence letalsko 

tehničnemu osebju, ki so predstavljeni v spodnji tabeli. 
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Tabela 3: Pregled izdanih potrdil in licenc 

ORGANIZACIJE IN LICENCE 
Število 

[30.06.2014] 

Število 

[30.06.2015] 

Število 

(31.12.2015) 

Vzdrževalne 

organizacije 

Uredba št. 

2042/2003 - 

Del 145 

17 

18 18 

Uredba št. 

2042/2003 - 

Del M-F 

2 

2 2 

Organizacije za 

vodenje stalne 

plovnosti  

Uredba št. 

2042/2003 - 

Del M-G 

23 

 

23 

23 

 

Organizacije za 

usposabljanje 

tehničnega 

osebja  

Uredba št. 

2042/2003 - 

Del 147 

4 

 

3 

 

3 

Proizvodne 

organizacije 

ZLet 1 1 1 

Uredba (ES) št. 

748/2012 
3 

4 4 

Organizacije za 

projektiranje 
ZLet 1 

 

2 

2 

Licence 

tehničnega 

osebja 

Uredba št. 

2042/2003 - 

Del 66 

377 

 

405 

 

405 

Izdane na 

podlagi 

nacionalnih 

predpisov 

39 

 

43 

43 

SKUPAJ  467 501 501 

Izvedbene naloge področja plovnosti, ki so opredeljene v prej navedenih uredbah 
oziroma ICAO dokumentih in kasneje niso vključene v ostalih tabelah, so 
predstavljene v tabeli št.4: 

Tabela 4: Pregled načrtovanih zadev po uredbah in nacionalni zakonodaji 

Uredba Zahteva 
Plan 

2015 

Realizacija 

(31.12.2015) 

216/2008 14. člen 2 2 

748/2012 

Poddel G (POA)- sprememba 2 2 

Poddel G (POA)- izdaja 2 2 

Poddel I (noise) – izdaja 10 20 

Poddel P (PtF) - izdaja 10 11 

Poddel H (CofA)- izdaja 5 2 

1321/2914 – Del 

M 

Poddel C – sprememba 75 102 

Poddel F – sprememba 1 0 

Poddel G (CAMO) – sprememba 70 58 

Poddel G (CAMO) – izdaja 1 17 

Poddel G- potrditev pogodb o 

vzdr. 
20 

55 

Poddel I – izdaja ARC 170 127 

Poddel I – izdaja ARC na 

priporočilo 
25 

5 

1321/2014 – Del 

145 

145.B.20 (initial approval) 3 0 

145.B.35 (spremembe) 25 5 
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Uredba Zahteva 
Plan 

2015 

Realizacija 

(31.12.2015) 

1321/2014  – Del 

66 (B) 

Poddel B - izdaja 14 22 

Poddel B - sprememba 62 76 

Poddel B - obnova 74 30 

Poddel C - preverjanja 3 0 

Poddel E - priznavanje 4 2 

Dodatek III - TNA 15 2 

1321/2014 – Del 

147 

Subpart C  (approved basic 

training course) 
3 

0 

Poddel B – izdaja in spremembe 5 2 

ZLet 

Izdaja AD 2 10 

Objava EASA EAD 20 0 

Nacionalna proiz. - sprememba  1 0 

t.i. izvozni certifikati za ULN 2 7 

Mednarodni sporazum s Kitajsko 

– dogovorjene naloge 
10 

0 

Certificiranje zrakoplovov 1 0 

Certificiranje ULN 2 2 

Mnenje – začetna/stalna plovnost 

OPS 
100 

22 

Izdaja ARC12 in PtF 180 40 

ICAO 
Izdaja ATC kode 19 15 

Izdaja ELT kode 15 14 

ZLet - REGISTER 

Dodelitev reg.oznake 25 21 

Vpis v bremenski list 45 37 

Sprememba lastnika/uporabnika 45 35 

Potrdilo o izpisu 66 63 

Izpis iz registra 36 48 

Vpis v register 29 11 

Poizvedba 362 757 

Izpis iz 

lastninskega/bremenskega lista 
81 

42 

Sprememba podatkov 

lastnika/uporabnika 
7 

5 

SKUPAJ 1649 1671 

V letu 2015 je bil poseben poudarek dan nekaterim nerešenim vprašanjem in 
problemom iz preteklosti kot npr. izdajanje operativno tehničnih zahtev za 

podaljšanje resursov motorjev (TBO) in za vzdrževanje motorjev ULN. 

V register zrakoplovov je vpisano naslednje število zrakoplovov in letalnih 
naprav; ki so zabeležene v tabeli št. 5. 

 

 

 

 

 

 

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

nacionalnega dovoljenja za letenje 
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Tabela 5: Pregled zrakoplovov in letalnih naprav 

 

Vrsta 

Število vpisanih 

(31.12.2013) 

Število 

vpisanih 

(30.06.2014) 

Število vpisanih 

(30.6.2015) 

Število 

vpisanih 

(31.12.2015) 

Letalo 223 221 210 202 

Helikopter 23 22 21 21 

Jadralno 

letalo 

171 172 171 170 

ULN 108 112 115 113 

Žiroplan 3 3 3 3 

Balon 61 61 60 58 

Motorni zmaj 72 72 71 71 

Skupaj 661 663 651 638 

Glede stalnega nadzora in nadzora nad izvajanjem letalskih predpisov na tem 
področju dela agencije, je bilo v letu 2015 predvideno naslednje število nadzorov 
prikazanih v tabeli št. 6:  

Tabela 6: Pregled stalnih nadzorov in nadzorov nad izvajanjem predpisov 

 

Predmet 

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

% 
real. 

Organizacije 

za 

vzdrževanje 

PLAN 
2 2 2 2 2 1 1 2 2 0 1 1 18   

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

REAL. 
1 2 2 4 4 1 1 2 1 3 0 3 24 133% 

1 2 2 4 4 1 2 2 3 0 1 3 25 833% 

Organizacije 

za stalno 

plovnost 

PLAN 
1 2 2 1 2 1 1 1 2 0 1 1 15   

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

REAL. 
3 1 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 11 73% 

2 1 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 10 250% 

Proizvodne in 

projektivne 

organizacije 

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

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

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

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33% 

Org. za 

usposabljanja 

osebja za 

plovnost 

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

1 0 0 0 11 1 0 1 0 0 0 0 14   

REAL. 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 40% 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7% 

ACAM 
PLAN 2 2 2 2 2 2 0 1 2 0 2 1 18   

REAL. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 11% 

83 bis 
PLAN 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 5   

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

Plovnost 

zrakoplovov 

PLAN 2 3 3 20 34 10 20 8 6 0 1 0 107   

REAL. 1 5 16 22 38 29 28 6 3 4 1 0 125 117% 



 

29 
 

SKUPAJ  

PLAN 9 12 13 28 53 18 23 14 14 0 8 5 197   

REAL. 6 8 21 25 42 31 28 9 5 7 2 1 185 94% 

% 

real. 67% 67% 162% 89% 79% 172% 122% 64% 36% 0% 25% 20% 94%   

STALNI NADZOR 

INŠPEKCIJSKI NADZOR 

 

 
 

 

3.1.2 Področje letalskih operacij in licenciranja osebja  

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

strokovnim osebjem, letalskimi šolami, teoretičnimi in praktičnimi izpiti 
letalskega in drugega strokovnega osebja, letalskimi operacijami in opravljanjem 
dejavnosti letalskega prevoza ter preverjanje zrakoplovov na ploščadi (SAFA in 

SACA). 

 

Tabela 7: Licence, dovoljenja in spričevala 

 
Stanje 

(30.06.2014) 

Stanje 

(31.12.2014) 

Stanje 

(30.06.2015) 

Stanje 

(31.12.2015) 

Licenca prometnega 

pilota letala (FCL) 

248 276 257 249 

Licenca poklicnega 

pilota letala (FCL) 

286 472 324 316 

Licenca športnega 

pilota letala (FCL) 

747 619 873 716 

Licenca prometnega 

pilota helikopterja 

(FCL) 

46 45 48 48 

Licenca poklicnega 

pilota helikopterja 

(FCL) 

66 60 79 66 

Licenca športnega 

pilota helikopterja 

(FCL) 

47 35 57 50 

Licenca pilota 

jadralnega letala 

480 492 502 530 

Dovoljenje pilota 

ultralahke letalne 

naprave 

565 578 585 602 

Dovoljenje padalca 557 577 581 591 

Dovoljenje pilota 

jadralnega padala 

1408 1447 1467 1511 

Dovoljenje pilota 

jadralnega zmaja 

157 158 159 164 

Licenca pilota balona 51 52 51 52 

Potrdilo kabinskega 

osebja 

171 176 216 219 

SKUPAJ 4658 4987 5199 5114 
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Skoraj v vseh kategorijah se kaže povečanje števila imetnikov licenc, pri čemer 
ostaja število zaposlenih na tem področju enako.  

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

Tabela 8: Spričevala in dovoljenja organizacij in centrov 

 
Število 

(30.06.2014) 

Število 

(31.12.2014) 

Število 

(30.06.2015) 

Število 

(31.12.2015) 

ATO 28 29 28 32 

TC (strokovno 

osebje) 
4 3 

3 3 

TC (letalsko osebje) 19 19 18 19 

Letalski medicinski 

center 
1 1 

1 1 

SKUPAJ 52 52 50 55 

 

Na področju letalskih operacij in operativnih licenc je bilo število zadev v letu 
2015 sledeče: 

Tabela 9: Certificiranje in druge upravne zadeve 

 
Predvideno  

št. 2015  

Dejansko št. 
certifikacij v 

letu 2015  

Splošne zadeve na področju letalskih operacij 5 16 

Spričevala letalskih prevoznikov 50 116 

Ostala dovoljenja za opravljanje letalskih dejavnosti 70 29 

Operativne licence 10 3 

Dovoljenja za posamezne letalske dogodke  

in aktivnosti 
75 39 

Dovoljenja za operacije v pogojih zmanjšane vidljivosti  

in druga pooblastila 
0 3 

Dovoljenja tujim letalskim operatorjem za letenje v 

Sloveniji (t.i. avtorizacije postopkov) 
3 2 

Potrjevanje operativnih priročnikov  

in priročnikov zagotavljanja kakovosti 
20 19 

Dovoljenja za uporabo simulatorjev letenja 10 2 

Najem letal s posadko 5 30 

Reševanje prijav, prekrškovne zadeve 130 11 

Skupaj 378 270 

 
Število zadev, ki sodijo v področje »Spričevala letalskih prevoznikov« vključujejo 

tudi vse spremembe, ki ne potrebujejo predhodne odobritve skladno z uredbo 
(EU) 965/2012. Kljub temu da ne gre za potrebo po predhodni odobritvi, mora za 

vsako prejeto obvestilo agencija izdati potrdilo in pregledati vsebino obvestila o 
spremembi (ter po potrebi izdati poročilo o neskladju), kar pomeni nadzor in 
skladno s tem se število upravnih zadev nekoliko poveča. 

 
V letu 2015 so močno izstopale odobritve zakupov letal s posadko, predvsem 

zaradi težav s floto največjega slovenskega letalskega prevoznika Adria Airways.  
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Predvidena izdaja dovoljenj za posamezne letalske dogodke in aktivnosti je bila 
močno otežena zaradi izdanega Pravilnika o državni pripadnosti, registrskih in 

drugih oznakah na civilnih zrakoplovih, ki je bil kljub nasprotovanju agencije ter 
strokovnih organizacij objavljen in je zahteval registrske oznake za jadralne 
padalce. Organizatorji prireditev tako (do preklica Pravilnika) niso mogli planirati 

prireditev za navedeno dejavnost, saj bi morali od tujih udeležencev zahtevati 
registracijo jadralnih padal, ki pa v svetu ne obstaja. 

 
Podaljševanje veljavnosti spričeval letalskih prevoznikov ni več aplikabilno, saj ta 

z uredbo (EU) 965/2012 ostanejo veljavna do preklica. 

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

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

V prvi polovici leta 2015 sta na področju letalskih operacij potekala dva večja 

projekta certifikacije skladno z uredbo (EU) 965/2012: 
 certifikacija novega letalskega prevoznika (ki je zaradi flote manjših letal 

in narave operacij – komercialne operacije in zasebna uporaba letal s stani 
različnih uporabnikov – zahtevala drugačen pristop in pripravo izjeme 
zaradi zagotavljanja varnosti z obstoječimi sistemi varnostnih pasov, kar 

smo uspešno uveljavili skladno s pozitivnim odgovorom EASA) 
 certifikacijo obstoječega letalskega prevoznika za pričetek letalskih 

operacij z letali, težjimi od 10 ton MTOM (potniško letalo), za kar je bil 
potreben postopek re-certifikacije prevoznika v celoti. 
 

Glede na to, da je bila v oktobru 2014 implementirana 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 in aplikativni deli Uredbe Komisije (EU) št. 800/2013 z dne 14. avgusta 
2013 spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih 

postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta, je osebje letalskih operacij že v prvih mesecih po pričetku 

izvajanja navedene uredbe v praksi ugotovilo določene pomanjkljivosti, ki v fazi 
priprave priročnika za delo osebja letalskih operacij (Flight Operations Procedures 
Manual) niso bile razvidne. V letu 2015 nadaljnje uskladitve niso bile izvedene. 

Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 med drugim zahteva tudi vzpostavitev 
sistemov upravljanja varnosti tako pri operatorjih kot pri nadzornem organu. Ker 
agencija kot celota nima vzpostavljenega sistema upravljanja varnosti, bi 

vzporedno z implementacijo navedene uredbe morala vzpostaviti tudi lasten 
sistem upravljanja varnosti ter sistem kakovosti oz. skladnosti. Gre za izjemno 
zahteven projekt, ki ga agencija kot celota v letu 2014 ni uspela izvesti, saj ji 

niso bili zagotovljeni kadrovski resursi. Je pa na področju za letalske operacije in 
licenciranje osebja agencija pripravila sistem upravljanja, ki je uporaben za 

področje letalskih operacij, ki je bil oktobra 2014 predstavljen tudi inšpektorjem 
Evropske agencije za civilno letalstvo in so ga označili za sprejemljivega. V letu 
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2015 se je sicer pričel vzpostavljati sistem upravljanja varnosti v agenciji kot 
celoti, ki pa še ni pričel delovati v praksi.  

V letu 2016 bo potrebno izvesti implementacijo uredb (EU) št. 800/2013, št. 

379/2014 in 83/2014. Do 18. februarja 2016 morajo biti vsi letalski prevozniki 
skladni z zahtevami uredbe (EU) 83/2014, pri čemer mora agencija certificirati 

vse specifikacijske sheme za čas letenja in morebitne sisteme upravljanja s 
tveganji zaradi utrujenosti, če jih bodo prevozniki vzpostavili. 

Tako kot na področju letalskih operacij je EASA leta 2013 tudi na področju 
licenciranja osebja ugotovila neskladje na področju vzpostavitve sistema 

upravljanja. Kot je že navedeno, je v letu 2014 agencija pristopila k 
vzpostavljanju sistema upravljanja za celotno agencijo, ki ga je potrebno v 

najkrajšem času vzpostaviti.  

Pravilnik o padalstvu, ki naj bi bil sprejet v letu 2015, predvsem zaradi 
neusklajenosti strokovnih mnenj MZI in agencije še ni bil sprejet. 

Izdana je Operativno tehnična zahteva za izvajanje uvodnih letov v skladu z 

uredbo (EU) št. 965/2012.  

Prav tako je bil v letu 2015 sprejet pravilnik o izvajanju izven letaliških 
pristankov in/ali vzletov helikopterjev. 

Na področju licenciranja letalskega osebja je bila predvidena celovita in 
sistemska prenova sistema za opravljanje teoretičnih izpitov. Kljub vzpostavitvi 
novega računalniškega sistema za teoretično opravljanje izpitov (ta še ni 
vzpostavljen za izpite po nacionalni zakonodaji), pa zaradi pomanjkanja osebja ni 

bila ažurirana baza vprašanj za teoretične izpite za PPL (A,H), za pilote jadralnih 
padal, ultralahkih letalnih naprav in padalcev. 

V letu 2015 se je na področju letalskih šol pokazala še večja potreba po ustrezno 

usposobljenih osebah za področje FSTD (simulatorji), saj se pojavljajo letalske 
šole z operativnim delovanjem v tujini (type rating training ATO), kjer je 
kompleksnost FSTD še toliko večja. Znotraj agencije trenutno ni mogoče izvesti 

usposabljanja osebja in ureditev postopkov certifikacije FSTD naprav, saj ni na 
voljo kadra, zaradi česar je standardizacijska inšpekcija EASA v mesecu oktobru 

2015 ugotovila določena neskladja. Pred inšpekcijo EASA je agencija pridobila 
pomoč s strani strokovnjakov avstrijskega nadzornega letalskega organa. 

Obstoječih letalskih šol  ne nadzorujemo v zadostni meri, saj je na to področje 
zaradi stiske s kadrom dodeljen en sam letalski nadzornik, ki pa je ostal sam tudi 
za področje nadzora FSTD.  

 
V teku je še sprejem Pravilnika o ultralahkih letalnih napravah in ureditev 

področja  brezpilotnih letal, kar narekuje vse večja uporaba le-teh. 

V letu 2015 je bilo v okviru agencije, na podlagi AMC1 ARO.RAMP.115(b)(1) 
izvedeno preverjanje znanja angleškega jezika letalskih inšpektorjev s 
specifičnimi testi. 
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Uredbe Komisije v točkah ARO/ARA.GEN.210 nalagajo, da obvestimo Evropsko 
agencijo za varnost v letalstvu (EASA), o vseh stanjih, ki vplivajo na zmožnost 

opravljanja nalog in izpolnjevanja odgovornosti v skladu z Uredbo (ES) 216/2008 
in njenimi izvedbenimi pravili.  

Stalni nadzor in nadzor nad izvajanjem predpisov na področju tehničnih zahtev in 

upravnih postopkov za letalsko osebje v civilnem letalstvu (licenciranja osebja in 
organizacij) sta bila izvedena kot sledi: 

Tabela 10: Nadzori na področju FCL 

 

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

real. 

Letalske 

šole 

PLAN 
3 3 5 5 5 1 3 5 3 3 8 3 47   

2 3 5 4 7 4 1 6 2 5 4 3 46   

REAL. 
4 7 6 2 2 3 3 4 2 1 0 4 38 81% 

2 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 8 17% 

Izpraševalci 
PLAN 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 30   

REAL. 2 2 1 1 1 1 0 0 3 0 1 0 12 40% 

Zdravniki 

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

1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 7   

REAL. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 6 43% 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 14% 

Učitelji 
(jad. pad.) 

PLAN 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 18   

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

SAFA 
PLAN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60   

REAL. 2 4 6 3 4 5 7 5 10 2 8 4 60 100% 
Piloti, 
padalci in  
kabinsko 
osebje 

PLAN 5 5 5 6 10 10 10 10 10 6 5 5 87   

REAL. 7 0 5 4 1 0 3 5 1 0 0 0 26 30% 

inš. nadzori 
(prijave) 

REAL. 1 2 2 2 2 1 2 0 0 0 1 0 13   

SKUPAJ  

PLAN 21 22 26 26 32 26 24 32 26 25 27 22 309   

REAL. 18 15 21 14 10 10 16 16 17 4 14 9 164 53% 

% 
real. 86% 68% 81% 54% 31% 38% 67% 50% 65% 16% 52% 41% 53%   

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 bila izvedena 
kot sledi: 
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Tabela 11: Nadzori na področju OPS 

 
Predmet 

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

% 

real. 

Letalski 
operatorji 
(AOC) 

PLAN 
2 9 6 9 0 9 2 4 5 0 1 0 47   

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

REAL. 
1 9 4 3 2 4 0 1 1 2 7 1 35 74% 

5 5 7 5 7 8 6 9 12 4 9 4 81   

Prevozniki 
(OL) 

PLAN 
0 1 0 0 9 0 0 0 1 0 0 1 12   

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

REAL. 
0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 2 9 75% 

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

Letalske 
dejavnosti 
in 
prireditve 

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

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

REAL. 
0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 6 25% 

1 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 9   

SKUPAJ  

PLAN 3 12 8 12 12 12 4 4 9 2 3 2 83   

REAL. 7 15 14 12 15 14 9 12 13 6 16 7 140 169% 

% 
real. 233% 125% 175% 100% 125% 117% 225% 300% 144% 300% 533% 350% 169%   

STALNI NADZOR 

NADZOR NAD IZVAJANJEM PREDPISOV 

 

 

Nadzor nad izvajanjem predpisov (inšpekcijski nadzor) ni bil planiran in se je 
izvajal 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 SAFA inšpekciji.  
 

Nadzor operativnih licenc se je v prvi polovici leta 2015 izvršil za vse obstoječe 
letalske prevoznike. Dva letalska prevoznika, katerih finančno stanje je 

konstantno na meji vzdržnosti, sta bila pod podrobnejšim nadzorom. 
 

3.1.3 Področje letališč, vzletišč in varovanja 

Na tem področju se opravljajo naloge v zvezi z letališči in vzletišči, varovanjem 
civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja, olajšavami, ovirami za 
zračni promet in s tem povezano prostorsko ureditvijo ter pravicami invalidnih 

oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu. 

V letu 2015 je bilo rešenih 1054 upravnih zadev, izvajala pa so se druga dela in 
naloge, ki izhajajo iz vsebine in področja dela sektorja (sodelovanje v delovnih 

skupinah, spremljanje domače in mednarodne zakonodaje in tehnologije itd.). 
Zadeve so se reševale skladno z načrtom.  

Predvideno število certifikacijskih postopkov in drugih upravnih zadev po 

strokovnih vsebinah v letu 2015 ter realizacija: 
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Tabela 12: Certifikacijski postopki in druge upravne zadeve 

 

Predvideno št. 

postopkov/zadev 

2015 

Realizacija 

31.12.2015 

Izdaja predhodnega soglasja za 

gradnjo in rekonstrukcijo objektov v 

območju izključne, omejene in 

nadzorovane rabe letališča in vzletišča 

100 280 

Izdaja projektnih pogojev za objekte v 

območju izključne, omejene in 

nadzorovane rabe letališča in vzletišča 

30 60 

Izdaja obratovalnega dovoljenja za 

letališče 

5 10 

Izdaja obratovalnega dovoljenja za 

vzletišče 

28 30 

Izdaja odločbe o vpisu letališč, vzletišč 

in heliportov v Vpisnik letališč, vzletišč 

in heliportov RS 

2 1 

Izdaja odločbe o vpisu vzletnih točk in 

pristajalnih mest v evidenco 

5 2 

Izdaja obratovalnega dovoljenja 

obratovalcem druge infrastrukture na 

letališču 

4 3 

Izdaja predhodnega soglasja k 

obratovalnemu času javnega letališča 

6 15 

Izdaja strokovnega mnenja k državnim 

in občinskim prostorskim načrtom in 

spremembam prostorskih planov občin 

70 54 

Potrjevanje varnostnih programov  12 7 

Izdaja dovoljenj za gibanje in 

zadrževanje na javnih letališčih in v 

objektih navigacijskih služb zračnega 

prometa 

500 405 

Izdaja odločb za prevoz krvotvornih 

matičnih/celic kostnega mozga za 

namen zdravljenja rakavih bolezni krvi 

in krvotvornih organov 

3 0 

Izdaja sklepov, s katerimi se imenuje 

začasni presojevalec za izvedbo 

preizkusa v okviru upravno-

strokovnega nadzora ukrepov 

varovanja civilnega letalstva 

10 0 

Izdaja potrdila/vpis pooblastila za 

letališko strokovno osebje 

110 176 

Izdaja dovoljenja za delo letalske šole 

za usposabljanje letališkega 

strokovnega osebja  

2 2 

Odobritev statusa reguliranega agenta 1 1 

Odobritev statusa znanega ali stalnega 

pošiljatelja 

2 0 

Odobritev statusa ACC3 2 1 

Imenovanje ACC3 2 0 

Potrjevanje programov usposabljanja 4 5 

Usposabljanje in certificiranje 4 2 
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Predvideno št. 

postopkov/zadev 

2015 

Realizacija 

31.12.2015 

inštruktorjev za področje varovanja 

civilnega letalstva 

Skupaj 902 1054 

 

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

Tabela 13: Podporne naloge 

 Predvideno št. 

postopkov/zadev 

2015 

Realizacija 

31.12.2015 

Vzdrževanje baz podatkov 10 10 

Udeležba pri tehničnih pregledih po ZGO 5 4 

Varnostno usposabljanje za zaposlene v 

državni upravi 

4 25 

Ažuriranje AIP 12 12 

Vodenje evidenc in vpisnika 20 21 

Skupaj 51 72 

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

Tabela 14: Vpisnik in evidenca 

 

Število 

objektov 

(30.06.2014) 

Število 

objektov 

(31.12.2014) 

Število 

objektov 

(30.06.2015) 

Število 

objektov 

(31.12.2015) 

Javna 

mednarodna 

letališča 

3 3 3 3 

Javna letališča 13 13 13 13 

Heliporti  2 2 2 3 

Vzletišča 29 26 26 26 

Vzletne točke in 

pristajalna mesta 

36 37 38 38 

Skupaj 83 81 82 83 

 

Stalni nadzor in nadzor nad izvajanjem predpisov na področju letališč in vzletišč 

ter varovanja je potekala po časovnem okviru, kot je to prikazano v spodnji 
tabeli. V tabeli je prikazana tudi realizacija 2015: 
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Tabela 15: Pregled nadzorov na področju letališč, vzletišč in varovanja 
 

Predmet 
nadzora 

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

real. 

Mednarodna 
letališča 

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

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

REAL. 
0 2 2 0 1 1 3 3 0 0 2 4 18 150% 

2 0 2 1 0 1 3 1 1 1 1 0 13 108% 

Varovanje 

PLAN 
3 2 6 2 2 2 2 2 3 2 2 3 31   

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

REAL. 
5 3 6 5 2 2 2 2 3 3 2 2 37 119% 

1 1 1 1 1 0 3 1 2 1 0 0 12 100% 

Javna  
letališča 

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

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

REAL. 
1 0 4 2 3 3 2 3 0 3 4 0 25 208% 

1 0 0 4 1 1 2 1 0 1 1 1 13 108% 

Vzletišča 

PLAN 
0 0 3 3 4 4 3 3 3 3 2 0 28   

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

REAL. 
1 1 1 1 7 3 3 1 2 1 4 0 25 89% 

0 0 4 0 2 2 3 0 1 2 0 0 14 140% 

Letalske 
šole  

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

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

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

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33% 

SKUPAJ  

PLAN 8 8 16 11 13 14 11 11 12 11 10 9 134   

REAL. 11 7 20 15 17 13 21 12 10 12 14 8 160 119% 

% 
real. 138% 88% 125% 136% 131% 93% 191% 109% 83% 109% 140% 89% 119%   

STALNI NADZOR 

NADZOR NAD IZVAJANJEM PREDPISOV 

 
 
 

3.1.4 Področje navigacijskih služb zračnega prometa  

Na področju navigacijskih služb zračnega prometa se opravljajo naloge v zvezi z 
osebjem, ki opravlja naloge v navigacijskih službah zračnega prometa, in v zvezi 

s certificiranjem izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa, varnostnim 
nadzorom ter naloge na podlagi Zakona o letalstvu. Praktično celotno področje je 
urejeno z uredbami EU. Poleg navedenega se v okviru teh nalog izvaja tudi 

usklajevanje akcij iskanja in reševanja za civilno letalstvo. 

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

drugih dovoljenj: 
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Tabela 16: Licence in dovoljenja 

 Število 

(30.06.2014) 

Število 

(31.12.2014) 

Število 

(30.06.2015) 

Število 

(31.12.2015) 

Licenca kontrolorja 

zračnega prometa 
106 106 

107 109 

Licenca osebja službe 

letalske 

meteorologije 

29 29 

 

29 

 

29 

Dovoljenje 

pomočnika 

kontrolorja letenja 

44 43 

 

42 

 

42 

Dovoljenje delavca v 

zrakoplovnih 

informacijskih 

službah 

11 11 

 

11 

 

11 

Dovoljenje 

tehničnega osebja 

kontrole letenja 

55 55 

 

56 

 

55 

Skupaj 245 244 244 244 

 

Poleg vseh nalog področje za navigacijske službe zračnega prometa podaljšuje 

dovoljenja za delo letalskim šolam ter organizacijam za usposabljanje. 

 

Tabela 17: Dovoljenja za delo letalskih šol oziroma organizacij: 

 Število 

(30.06.2014) 

Število 

(31.12.2014) 

Število 

(30.06.2015) 

Število 

(31.12.2015) 

Letalska šola 2 2 2 2 

Organizacija za 

usposabljanje 

1 1 1 1 

 

Tako je bilo v 2015 podaljšano dovoljenje za delo letalskima šolama Kontroli 
zračnega prometa Slovenije, d.o.o., in Agenciji Republike Slovenije za okolje, ter 

dovoljenje za delo organizaciji za usposabljanje Kontroli zračnega prometa 
Slovenije, d.o.o. Agencija pri omenjenih subjektih izvaja stalni nadzor in nadzor 

nad izvajanjem predpisov.  

 

Tabela 18: Certifikacijski postopki in druge upravne zadeve 

 PLAN 2015 Realizacija 

31.12.2015 

Podaljšnje veljavnosti dovoljenja za delo letalski 
šoli  

2 2 

Podaljšanje veljavnosti certifikata organizacije 
za usposabljanje  

1 1 

Podaljšanje veljavnosti dovoljenja izvajalca 
navigacijskih služb zračnega prometa  

0 0 

Izdaja/podaljšanje licenc (učenca) ATCO 106 115 
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Izdaja/podaljšanje licenc MET 24 13 

Izdaja/podaljšanje dovoljenj TOKL 37 44 

Izdaja/podaljšanje dovoljenj ZIS 1 1 

Izdaja/podaljšanje dovoljenj pomočnikom 
kontrolorjev letenja 

15 13 

Izdaja/podaljšanje obratovalnih dovoljenj 

Infrastrukturnim objektom, napravam in sistem 
navigacijskih služb zračnega prometa  

15 4 

Izdaja predhodnih soglasij infrastrukturnim 
objektom, napravam in sistemom navigacijskih 
služb zračnega prometa  

2 0 

Potrditev priročnikov, navodil za delo izvajalcem 
navigacijskih služb zračnega prometa 

5 2 

Potrditev priročnikov za usposabljanje, načrte 
usposabljanja, sheme usposobljenosti, učnih 
vsebin letalskim šolam  

10 0 

Potrditev priročnikov za usposabljanje, načrte 
usposabljanja, sheme usposobljenosti, učnih 
vsebin organizacijam za usposabljanje 

10 7 

Druge aktivnosti (Najava spremembe pri obrat. 
dovoljenju, obnova, ponovna izdaja ali 
priznanje tuje licence/dov. ipd.) 

50 14 

Najave načrtovanih sprememb funkcionalnega 
sistema v zvezi z varnostjo 

5 7 

Potrditev načinov in postopkov za varno 
vzletanje in pristajanje zrakoplovov  

10 0 

SKUPAJ 293 223 

 

Naloge, ki se nanašajo na certificiranje izvajalcev navigacijskih služb zračnega 

prometa in nadzor varnosti, se izvajajo pri naslednjih subjektih: 

 

Tabela 19: Subjekti certificiranja 

Izvajalec Službe Opombe 

Kontrola zračnega prometa Slovenije, 

d.o.o. 

ATS, AIS, CNS   

Agencija Republike Slovenije za okolje MET  

 

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

 
 

Tabela 20: Pregled nadzorov na področju navigacijskih služb 

 
Predmet 
nadzora 

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

real. 

Navigacijske 
službe 
zračnega 
prometa 

PLAN 
0 0 4 4 5 4 3 4 5 3 3 2 37   

0 0 2 2 2 3 2 3 1 5 1 2 23   

REAL. 
0 1 4 7 6 14 0 0 6 4 7 8 57 154% 

0 0 0 8 6 12 0 2 6 5 7 2 48 209% 
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Organizacija 
za 
usposabljanje 
/ Letalska šola 

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

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

REAL. 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 150% 

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

SKUPAJ  

PLAN 1 1 6 6 7 8 6 7 6 8 4 4 64   

REAL. 2 1 4 15 12 26 0 2 12 9 14 11 108 
169

% 

% 
real. 200% 100% 67% 250% 171% 325% 0% 29% 200% 113% 350% 275% 169%   

STALNI NADZOR 

NADZOR NAD IZVAJANJEM PREDPISOV 

 

Število potrebnih nadzorov, tako stalnih kot inšpekcijskih, je bilo načrtovano s 
predpostavko, da se zagotovi zadostno število usposobljenih letalskih 
nadzornikov in nadzornikov, kar pa se v letu 2015 ni v celoti doseglo. 

Na področju se  je strmelo k povečanju učinkovitosti izvajanja nalog (predvsem v 

smislu povečanja števila nadzorov) in intenzivno delovalo, da se na področju 
zagotovi dodatne nadzornike in letalske nadzornike.  

Področje navigacijskih služb je nosilec aktivnosti pri koordinaciji in izdelavi 

nacionalnega programa implementacije enotnega evropskega neba LSSIP in 
izvedbenega načrta za drugo referenčno obdobje od 2015 do 2019  PP RP 2.  

Izdelava načrta PP RP 2 je potekala preko celega leta 2014 in se intenzivno 

nadaljevala tudi v letu 2015, ko je bila obnovljena verzija ponovno poslana v 
pregled Evropski komisiji. V sklopu izdelave PP RP2 se je intenzivno sodelovalo z 
nadzornimi organi v naslednjih državah: Avstrija, Češka, Slovaška, Madžarska in 

Hrvaška (BiH kot eden od partnerjev v FAB CE še ni vključena v izdelavo PP). 
PRB je na načelni ravni podalo soglasje k omenjenemu načrtu Po potrditvi 

izvedbenega načrta za drugo referenčno obdobje bo potrebno vzpostaviti 
mehanizme za nadzorovanje določenih performančnih indikatorjev za štiri 
poglavitna področja: varnost, kapacitete, okolje in stroškovna učinkovitost.  

Ob vsem tem pa ni nepomembno, da bo potreben ustrezen nadzor ciljev in 
investicij za področje v primerjavi z zastavljenimi cilji poslovnega načrta 
potrjenih organizacij in nacionalnega programa implementacije enotnega 

evropskega neba LSSIP. 

V sklopu sodelovanja z ostalimi NSA na področju FAB CE se je v februarju 2015 
zaključila tudi analiza človeških virov, katero zahteva evropska zakonodaja. 

Nosilec le te za področje celotnega FAB CE-ja je prav področje navigacijskih služb 
zračnega prometa. Glede na to, da je v skladu z EU Uredbami potrebna ocena 
človeških virov vsake 2 leti bo naslednja faza obnove ocene v sredini leta 2016. 

Na regionalnem nivoju smo 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 
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in širjenja informacij o varnosti. Poudarek sodelovanja je  Il v letu 2015 da 
pripravi izvedbenega načrta, kakor tudi reviziji sporazuma o sodelovanje med 

FAB CE letalskimi nadzornimi organi NSA 

V marcu 2015 je Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) opravila 
standardizacijski inšpekcijski nadzor na področju navigacijskih služb zračnega 

prometa (ANS). Predmet nadzora je bil preverjanje skladnosti agencije z 
zahtevami relevantne mednarodne zakonodaje, mednarodnimi standardi ter 
priporočili. Načrt korektivnih ukrepov CAP za neskladja razreda C in neskladja 

razreda D se je usklajeval med marcem in junijem 2015, konec julija 2015 pa je 
bil le ta sprejet s strani EASA. Sledi faza izvajanja dogovorjenih aktivnosti z 

namenom odpravljanja neskladij. 
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4 NADZOR NAD IZVAJANJEM LETALSKIH 

PREDPISOV IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

 

Nadzor nad izvajanjem letalskih predpisov so planski in sistemski ukrepi za 
preprečevanje aktivnosti in stanj v civilnem letalstvu, ki niso v skladu zahtevami 

iz letalskih predpisov in pravnih aktov, ki veljajo oziroma se uporabljajo v 
Republiki Sloveniji. 

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

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

 

4.1 Področje plovnosti  
 

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

podlagi prijav ali drugih pokazateljev, da je ta potreben. Oba nadzora se izvaja 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. Kot že omenjeno je 
trenutno največji problem nerazpoložljivost tehničnih podatkov, saj agencija 

nima vzpostavljene tehnične knjižnice.  

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.  

                                       
13 Uredba o izvajanju nadzora varnosti zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na 

letališčih v Republiki Sloveniji (Ur. list RS, št. 78/06 in 11/09) s katero je Republika 

Slovenija implementirala Direktivo 2004/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

21. aprila 2004 o varnosti zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih 

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

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

2004/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede meril za izvajanje preverjanj na 

ploščadi pri zrakoplovih, ki pristajajo na letališčih Skupnosti (UL L št. 109 z dne 19. 4. 

2008, str. 17) 
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Skladno z uredbami (ES)216/2008, (EU)748/2012 in (ES)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).   

Kot navedeno že v prejšnjih poglavjih pa je poglavitna in nujno potrebna 

vzpostavitev t.i. ACAM inšpekcij. 

Opravljajo se tudi delni nadzori, kar pomeni, da v določenem časovnem obdobju 
opravi nadzor nad celotnimi zahtevami, vendar v več sklopih. V večjih podjetjih 

se ti pregledi opravljajo pogosteje in komisijsko, pri malih pa redkeje in to opravi 
en sam nadzornik. Ugotovitve se evidentirajo v zapisniku skupaj z roki odprave 
ugotovljenih neskladij. 

 

4.2 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 programu dela, 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,  SACA, SANA) 
nesmiseln v večjem številu. Toliko bolj pa je nadzor nad izvajanjem predpisov 

pomemben na terenu nad letalskim osebjem in zrakoplovi, ki niso predmet 
komercialnih operacij, saj je v tem segmentu osveščenost o varnosti najmanjša 

ter poznavanje predpisov mnogokrat pomanjkljivo. 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.  
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4.3 Področje letališč, vzletišč in varovanja  
 

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

dovoljenj), nadzor vzletišč (enoletna veljavnost izdanih dovoljenj) in nadzor 
izvajanja ukrepov varovanja (daljša veljavnost izdanih dovoljenj in stalno 
prilagajanje nevarnostim). Glede letališč so bili v prvi polovici  leta 2015  

opravljeni uvodni sestanki z obratovalcem letališča Ljubljana, ki bo do konca leta 
2017 certificirano v skladu z novo EU Uredbo. Agencija je v skladu z uredbo tudi 

pripravila navodila in obrazce za vložitev vloge za certifikat.  

Glede na dopolnitve in spremembe uredb EU, ki se nanašajo na varovanje 
civilnega letalstva, so bili v zvezi s tem izvedeni dodatni  nadzori na letališčih in 
pri zunanji subjektih, ki zagotavljajo blago, tovor, pošto in/ali storitve na 

letališčih. Prav tako je bila posebna pozornost usmerjena na izvajanje ukrepov 
varovanja na začetku obratovanja novega potniškega terminala na javnem 

Letališču Edvarda Rusjana Maribor. 

Evropska Komisija je meseca februarja 2016 izvedla inšpekcijo letališča Jožeta 
Pučnika Ljubljana pri čemer je bilo preverjano izvajanje varnostnih ukrepov na 

vseh področjih varovanja civilnega letalstva kot izhajajo iz obvezujoče evropske 
zakonodaje. 

 

4.4 Področje navigacijskih služb zračnega prometa   
 

Področje navigacijskih služb zračnega prometa je v veliki meri urejeno z 
evropskimi predpisi ter mednarodnimi standardi in priporočili. Izvajanje nadzora 

je še vedno oteženo predvsem zaradi pomanjkanja (letalskih) nadzornikov na 
tem področju in zaradi pomanjkanja pravne podlage, ki bi določala ukrepe in 

sankcije v primeru neupoštevanja evropskih in nacionalnih zahtev s strani osebja 
in/ali organizacij, ki izvajajo to dejavnost. V letu 2015 se je pričelo s postopkom 
izdelave treh uredb o izvajanju EU uredb, Uredbe o izvajanju uredbe 376/2014, 

nacionalni pravilnik o tehničnem osebju kontrole zračnega prometa, kateri pa je 
bil ustavljen s strani MZI. Pri tem je potrebno poudariti, da je omenjeni pravilnik 

in še nekaj drugih še iz časov SFRJ. 
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4.5 Preverjanja na ploščadi v zvezi z zrakoplovi 
operatorjev pod regulativnim nadzorom druge 
države  

  

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, 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). 

Omenjene naloge izvajajo za preverjanje na ploščadi posebej usposobljeni 
letalski nadzorniki agencije. Podatki o opravljenih nadzorih se vnašajo v sistem 

Evropske unije v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 768/2006 z dne 19. maja 
2006 o izvajanju Direktive 2004/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede 
zbiranja in izmenjave informacij o varnosti zrakoplovov, ki pristajajo na letališčih 

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

Pristojni organ v okviru razvoja programa nadzora, pripravi letni program za 

opravljanje preverjanja zrakoplovov na ploščadi. Ta program temelji na izračunu, 
v katerem se upoštevajo pretekle informacije o številu in naravi operatorjev in 

njihovem številu pristankov na zadevnem letališču ter varnostnih tveganjih in 
pristojnemu organu omogoča dajanje prednosti inšpekcijskim pregledom 
zrakoplovov na podlagi seznama iz ARO.RAMP.105(a), ki ga pristojnim organom 

predloži EASA. 

V skladu z ARO.RAMP.115 je  agencija na področju preverjanja na ploščadi v letu 
2015 oblikovala program izobraževanja oziroma učni načrt, s tem da so se 

izvajali mesečni sestanki in so bile na zahtevo EASA opravljene  delavnice za 
letalske nadzornike za preverjanje na ploščadi. Agencija je v letu 2015 v 
sodelovanju s Hrvaško agencijo za civilno letalstvo (CCAA) izvedla program 

izmenjave inšpektorjev  s ciljem da se inšpektorjem omogoči pridobivanje 
praktičnih izkušenj in prispevanje k usklajevanju postopkov.  

V letu 2015 je EASA vzpostavila vir pridobivanja podatkov za oceno varnosti tujih 

zrakoplovov (SAFA) in sicer za v zvezi z zračnimi operacijami operatorjev iz 
tretjih držav Third Country Operators (TCO). 

 
Kazalniki izvajanja RAMP preverjanja na ploščadi, ki so bili izpostavljeni na  
drugem rednem sestanku Ramp Inspection Coordination and Standardisation 

(RICS) v letu 2015 za agencijo kažejo zadovoljive rezultate. Pri tem moramo 
izpostaviti kazalnik prednostnega preverjanja na ploščadi, saj je zaradi 

pomanjkanja tehničnih sredstev prednostno preverjanje operatorjev na ploščadi 
ovirano. 
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5 MEDNARODNE AKTIVNOSTI  
 

Mednarodne aktivnosti in naloge agencije so opredeljene v tretjem odstavku 166. 
člena, 179. členu in tretjem odstavku 179.i člena Zakona o letalstvu in 9. členu 

Sklepa o ustanovitvi javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije ter 
določene v letalskih predpisih Evropske unije. Pri tem so slovenske zahteve 

praviloma pooblastilne narave, zahteve Evropske unije pa izvedbene (vsebinske) 
narave.  

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

 Evropsko komisijo (EC)  

 Evropsko agencijo za varnost v letalstvu (EASA), 

 Mednarodno organizacijo civilnega letalstva (ICAO), 

 Evropsko konferenco civilnega letalstva (ECAC) in 

 Evropsko organizacijo za varnost zračne plovbe – (EUROCONTROL), 

in pa tudi: 

 Svetovno meteorološko organizacijo (WMO), 

 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, kar 
je razvidno tudi iz tabele sklenjenih bilateralnih tehničnih sporazumov z 
drugimi letalskimi oblastmi. 
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Tabela 21: Seznam sklenjenih sporazumov agencije 

SPORAZUM PODLAGA DRŽAVA STATUS DATUM PODPISA

TECHNICAL ARRANGEMENT 9. člen sklepa o ustanovitvi CAA CAAC (CHINA) PODPISAN jul.12

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 9. člen sklepa o ustanovitvi CAA CCAA (CROATIA) PODPISAN 29.11.2013

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 9. člen sklepa o ustanovitvi CAA ENAC (ITALY) PODPISAN 30.12.2013

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 9. člen sklepa o ustanovitvi CAA CAA MACEDONIA PODPISAN 9.6.2014

DELEGATION AGREEMENT ICAO 83BIS CAA SLOVAK REPUBLIC seznanitveni Sklep Vlade RS

AGREEMENT ICAO 83BIS ENAC (ITALY) PODPISAN 16.12.2014

SPORAZUM O OKVIRU STROKOVNEGA SODELOVANJA UREDBA (ES) ŠT. 216/2008 AUSTRO CONTROL poslano v pregled na MZIP

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 9. člen sklepa o ustanovitvi CAA CAA MALTA PODPISAN 18.8.2014

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 9. člen sklepa o ustanovitvi CAA CAA TURČIJA PODPISAN 11.12.2014

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 9. člen sklepa o ustanovitvi CAA CAA MOLDAVIJA predlog poslan 12.09.2014

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 9. člen sklepa o ustanovitvi CAA CAA SLOVAK REPUBLIC predlog poslan 12.09.2014

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 9. člen sklepa o ustanovitvi CAA CAA LATVIA predlog poslan 12.09.2014

LETTER OF AGREEMENT 9. člen sklepa o ustanovitvi CAA PCAA PAKISTAN predlog poslan 18.09.2014

SPORAZUM O OKVIRU STROKOVNEGA SODELOVANJA UREDBA (ES) ŠT. 216/2008 CCAA (CROATIA) PODPISAN 22.8.2014

ANNEX 1 TO TECNICAL ARRANGEMENT 9. člen sklepa o ustanovitvi CAA CAAC (CHINA) podpis preložen za nedoločen čas

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 9. člen sklepa o ustanovitvi CAA CAA SERBIA PODPISAN 27.3.2015

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 9. člen sklepa o ustanovitvi CAA CAA MONTENEGRO PODPISAN 22.7.2015

ANNEX 1 TO MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 9. člen sklepa o ustanovitvi CAA CAA MACEDONIA predlog prejeli 14.3.2015  

 

Večji del mednarodnih aktivnosti je vezan na Evropsko komisijo in EASA ter 
koordinacijski odbor nacionalnih nadzornih organov področja FAB CE  (NSA CC). 

V vse večjem obsegu se pojavljajo tudi aktivnosti na področju t.i. 83 bis 

sporazumov, ki določajo razmejitev odgovornosti med državo registra zrakoplova 
in državo operaterja zrakoplova. 

Poleg navedenega mora agencija zagotoviti strokovno podporo Ministrstvu za 
infrastrukturo (ter Ministrstvu za kmetijstvo in okolje in Ministrstvu za obrambo 

ter Ministrstvu za notranje zadeve) pri pripravi predpisov EU, mednarodnih 
standardov in priporočenih praks ICAO, sklepov ECAC, standardnih dokumentov 

(sklepov) Eurocontrola in drugih normativnih aktov. 

Osnovne oblike sodelovanja so sestanki in delavnice, glede priprave predpisov EU 
in mednarodnih standardov in priporočenih praks ICAO pa pisno sodelovanje s 

pristojnimi ministrstvi. Udeležba na sestankih in drugih oblikah mednarodnega 
sodelovanja iz pristojnosti države, je uporabljena le izjemoma in po usmeritvah 
ministrstva, pristojnega za promet. Izkušnje drugih držav EU v zvezi s pripravo 

letalskih predpisov EU in njihovo implementacijo kažejo, da je za države, ki 
nimajo razvitih vseh elementov civilnega letalstva (Slovenija na primer nima 

proizvodnje letal po certifikacijskih specifikacijah in predpisih EU), udeležba na 
takih delavnicah izredno pomembna. Na teh delavnicah se namreč postavi cel 
spekter vprašanj z določenega področja in podajo odgovori, primerjajo dobre 

prakse in predstavijo napačne rešitve ter se na tak način zagotovi skupno 
razumevanje določenih zahtev. Pri celi vrsti zahtev iz letalskih predpisov EU se 

namreč pojavljajo zahteve, za katere ni jasno, kako jih izpolniti, EASA pa 
zahteva jasne rešitve. 
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Med posamičnimi nalogami je primernega pomena v okviru 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. 

Področje navigacijskih služb je nosilec priprave izvedbenega načrta PP za drugo 
referenčno odbobje RP 2. Izdelava načrta PP RP 2 je potekala preko celega leta 
2014 in se intenzivno nadaljevala tudi do oktobra 2015, ko je bila obnovljena 

verzija ponovno poslana v pregled Evropski komisiji. Po potrditvi izvedbega 
načrta za drugo referenčno obdobje bo potrebno vzpostaviti mehanizme za 

nadzorovanje določenih performančnih indikatorjev za štiri poglavitna področja:  
 varnost,  
 kapacitete,  

 okolje in  
 stroškovna učinkovitost.  

V zvezi s tem so bile v prvi polovici leta 2015 organizirane tri delavnice, kjer so 
bili prisotni vsi nadzorni organi ter izvajalci storitev navigacijskih služb zračnega 
prometa iz vseh sedmih držav področja FAB CE. 

Te aktivnosti so se nadaljevale tudi v drugi polovici leta 2015, saj bo potrebno v 

začetku leta 2016 že izdelati letno poročilo o izvajanju izvedbenega načrta in 
doseganju potrjenih in določenih ciljev. Problem predstavlja, ker EK še ni izdelala 
osnutka monitoring poročila poleg tega pa ni rešila zapletov v zvezi s strokovno 

podporo s strani PRU. 

Agencija za civilno letalstvo je pričela tudi z obveščanjem in informiranjem 
deležnikov za posamezna strokovna področja. Tako je bila v juniju 2015 

organizirana delavnica na temo implementacije 8,33kHz medfrekvenčnega 
razmika, katerega določa posebna evropska Uredba. Na delavnici so bili prisotni 
predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za obrambo, vseh letališč v 

Sloveniji, kakor tudi LZS, AOPA in nekatere letalske organizacije za usposabljanje 
pilotov ter slovenska vojska. 

V 9. členu Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike 

Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) je med drugim določeno, da agencija 
skladno z letalskimi predpisi in pravnimi akti, ki veljajo oziroma se uporabljajo v 

Republiki Sloveniji, sodeluje v mednarodnih zadevah in z mednarodnimi 
organizacijami s področja civilnega letalstva na operativni in strokovni ravni. 
Agencija sodeluje z drugimi nadzornimi organi in Evropsko agencijo za varnost v 

letalstvu v skladu z določbami letalskih predpisov Evropske unije, ki se nanašajo 
na delo nadzornih organov na letalskem področju. 

 v prvem polletju sklenila je agencija na podlagi navedenega sklenila Sporazum o 
medsebojnem sodelovanju med Direktoratom za civilno letalstvo Republike Srbije 
in Javno agencijo za civilno letalstvo Republike Slovenije, pričela pa je s 
pogajanji za sklenitev takšnega sporazuma s Črno goro, kateri pa je bil podpisan 

konec julija 2015.     
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Standardizacijski sestanki 

V skladu z 24. členom UREDBE (ES) št. 216/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN 
SVETA z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega 

letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi 
Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 

2004/36/ES, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1108/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21.oktobra 2009 EASA izvaja inšpekcijske 
preglede standardiziranja na področjih: 

 projektiranje, proizvodnjo, vzdrževanje in rabo letalskih proizvodov, 

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

naprav; 

 osebje in organizacije, ki so vključeni v operacije zrakoplovov; 

 projektiranje, vzdrževanje in obratovanje aerodromov, ter za osebje in 

organizacije, ki so v te dejavnosti vključeni, ter, brez poseganja v 
zakonodajo Skupnosti in nacionalno zakonodajo o okolju in načrtovanju 

rabe zemljišč, za zaščito okolice aerodromov; 

 projektiranje, proizvodnjo in vzdrževanje opreme aerodromov pa tudi 

za osebje in organizacije, ki so vključeni v te dejavnosti (OPOMBA: Za 
to področje se bodo pričele izvajati standardizacijske inšpekcije v letu 
2017); 

 projektiranje, proizvodnjo ter vzdrževanje sistemov in komponent za 
upravljanje zračnega prometa in navigacijske službe zračnega prometa 

(„ATM/ANS“) pa tudi za osebje in organizacije, ki so vključeni v te 
dejavnosti; 

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

navedeno. 

EASA izvaja inšpekcije z namenom,  da se spremlja uporaba te uredbe in njenih 
izvedbenih predpisov s strani nacionalnih pristojnih organov, in o tem poroča 

Komisiji. 

V letu 2015 je bilo izvedenih pet načrtovanih standardizacijskih inšpekcij s strani 
Evropske agencije za varnost v letalstvu in dodatno še nenačrtovana 

standardizacijska inšpekcija za področje letalskih operacij.  

V spodnji tabeli so prikazani vsi prihodi EASA standardizacijske inšpekcije, kakor 
tudi inšpekcija za področje varovanja v civilnem letalstvu, katera je bila izvedena 
v maju 2015. 
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Tabela 22: Nadzori EASA in EK 

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

AIR          1C   1C 

FSTD          1C   1C 

LIC    1C         1C 

MED    1C         1C 

OPS            1C 1C 

ANS/ATM   1C                     1C 

SEC     SEC        1 

Legenda: 1C-comprehensive, 1F-focused, SEC - varovanje v civilnem letalstvu 

Mednarodno sodelovanje med agencijami 

Sodelovanje med nacionalnimi letalskimi oblastmi v obliki izmenjave 

strokovnjakov za potrebe certifikacije in nadzora na področju letalske varnosti, 
se ne izvaja v obsegu, kot se bi lahko. Glavna ovira za to so različni pogoji za 
nadzornike in letalske nadzornike po državah, predvsem pa zakon o upravnem 

postopku, ki zahteva uporabo slovenščine in predpisuje same upravne postopke. 
Po drugi strani pa bi najem tujega strokovnjaka imel precejšnje negativne 

finančne posledice, saj je povprečna cena tovrstnih strokovnjakov cca 1000 
EUR/dan. 

Sodelovanje bi bilo smiselno in ekonomsko upravičeno, saj bi šlo za izmenjavo 

strokovnjakov na področju letalstva, ki jih posamezna agencija nima, vendar so 
nujno potrebni za izpolnjevanje njenih obveznosti. Seveda pa je praktično zelo 
težko izvedljivo, kakor je omenjeno v prejšnjem odstavku. 
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6 PROGRAM PRIPRAVE STROKOVNIH PODLAG ZA 

SPREJEM IN SPREMEMBE LETALSKIH 

PREDPISOV  

Agencija je v letu 2015 svoje aktivnosti glede priprave strokovnih gradiv za 
sprejem in/ali spremembe letalskih predpisov usmerila v predpise skladno z 
bodisi navodili Ministrstva za infrastrukturo bodisi predpisov, ki pomenijo 

implementacijo predpisov EU bodisi predpisov, ki so postali zastareli, 
neživljenjski ali jih je iz drugih razlogov v praksi težko izvajati. 

Tako je agencija svoje aktivnosti v skladu s sodelovanjem v Projektni skupini za 

pripravo strokovnih podlag za preoblikovanje Javne agencije za civilno letalstvo 
RS primarno usmerila v pripravo  

 Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu, 

 Sklep o ustanovitvi Slovenske agencije za civilno letalstvo, 

 Tarifa za izvajanje Slovenske agencije za civilno letalstvo, 

 Taksa za delo Slovenske agencije za civilno letalstvo. 

Prav tako so bile pripravljene strokovne podlage za  

 Uredbo o sitemu upravljanja varnosti, 
 Uredbo o izvajanju Uredbe 376/2014, 
 Pravilnik o izvajanju izven letaliških pristankov in/ali vzletov helikopterjev, 

 Pravilnik o padalstvu,  
 Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah,  

 Pravilnika o vzletiščih,  
 Uredba o izvajanju uredbe 1321/2014 (Uradni list RS, št. 3/2016) 
 Pravilnik o sistemih brezpilotnih zrakoplovov, 

 Uredba o izvajanju SERA uredbe (Uradni list RS, št. 17/15), 
 Pravilnik o tehničnem osebju s področja varnosti zračnega prometa, 

 Program usposabljanja letalskih nadzornikov in nadzornikov CAA. 
 
 

Iz MZI je agencija prejela v usklajevanje še: 
 

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plovnosti, letalskih 
operacijah, letalskem osebju ter določenih pravilih letenja  policijskih in 
carinskih zrakoplovov (Ur. list RS, št. 99/15);  

 Pravilnik o oznaki državne pripadnosti, registrskih in drugih oznakah na 
civilnih zrakoplovih (Ur. listu RS. št. 90/15); 

 Uredba o izvajanju ATFM uredbe; 
 Program usposabljanja tehničnega osebja za sistem za posredovanje 

meteoroloških podatkov – QAM.  
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Hkrati je agencija v skladu s 179. i. členom sprejela še naslednje predpise: 

 Operativno - tehnična zahteva za letenje v zračnem prostoru, 
kontaminiranim z vulkanskim pepelom (Uradni list RS, št. 22/15 in 45/15), 

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

skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta 
(Uradni list RS, št. 9/14 in 26/15), 

 Operativno – tehnično zahtevo za izvajanje izven letaliških pristankov in 

vzletov helikopterjev (Uradni list RS, št. 25/15), 
 Operativno-tehnična zahteva o določitvi dodatnih skupnih pravil letenja in 

operativnih določb ter postopkov v zvezi z navigacijskimi službami 
zračnega prometa (Uradni list RS, št. 10/15)  

 Operativno-tehnična zahteva za podaljšanje priporočene življenjske dobe 

batnih motorjev proizvajalca Lycoming in Continental (Uradni list RS, št. 
49/15) 

 Operativno-tehnična zahteva o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati 
operaterji zrakoplovov, osebje in organizacije, vključeni v vzdrževanje in 
vodenje stalne plovnosti EASA zrakoplovov pri uporabi v državnih 

dejavnostih (Uradni list RS, št. 55/2015)  
 Operativno-tehnična zahteva za izvajanje tehničnih pregledov jadralnih 

zmajev in jadralnih padal (Uradni list RS, št. 50/15). 
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7 DELOVANJE DELOVNIH/PROJEKTNIH SKUPIN V 

LETU 2015 
 
 

 Poročanje o dogodkih  
 

Na agenciji skladno s predpisi, ki urejajo poročanje o dogodkih v civilnem 
letalstvu deluje delovna/varnostna skupina za poročanje v civilnem letalstvu, 

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

Agencija je v letu 2015 prejela 705 poročil, od tega: 
- 274 poročil Kontrole zračnega prometa RS, 

- 347 poročil letalskih prevoznikov, izvajalcev letalskih dejavnosti in 
letalskih šol, 

- 67 poročil letališč Ljubljana/Maribor/Portorož in 

- 17 poročil drugih subjektov.  
 

Pri večini dogodkov, ki so bili obravnavani, so se izdala varnostna opozorila ali 
pozivi za odpravo varnostnih tveganj z namenom preprečitve njihovega  
ponovnega nastanka, pri nekaterih pa je bil uveden tudi nadzor. Glede na veliko 

število pojavov in stopnjo ogrožanja varnosti so v letu 2015 izstopali dogodki 
povezani z nedovoljenimi vstopi na vzletno-pristajalno stezo, vdori v zračni 

prostor in trki letal s pticami ter pri generalni aviaciji poročila o pomanjkljivo 
opravljenih predpoletnih pregledih letal (npr. neodstranjen vlečni drog). 
Ugotavljamo, da število poročil iz leta v leto raste in da jih v prihodnje glede na 

proaktivno naravnano zakonodajo lahko pričakujemo še več. 
 

Na področju poročanja o dogodkih v civilnem letalstvu je v letu 2015 stopila v 
veljavo Uredba (EU) št. 376/2014, ki razširja krog organizacij, ki so dolžne 
poročati o dogodkih in nalaga organizacijam, da morajo dogodke, ki bi lahko 

vplivali na varnost analizirati, da bi lahko opredelile tveganja in sprejele ustrezne 
korektivne ali preventivne ukrepe. Hkrati pa prinaša večjo zaščito vira informacij 

ter apel vsem deležnikom v letalstvu po splošnem spodbujanju odprtega 
poročanja. Pristojno ministrstvo se je opredelilo, da bo pristojni organ za 
izvajanje prej navedene Uredbe agencija. Kljub temu, da je Agencija s tem v 

zvezi že začela izvajati določene aktivnosti bo potrebno na tem področju še 
veliko postoriti saj Agencija trenutno nima usposobljenega osebja za izvajanje 

nalog iz uredbe in ravnanje z informacijskim sistemom, ki podpira sistem 
poročanja o dogodkih v okviru Evropske unije. 
 

 Pritožbe potnikov  
 

Na Agenciji je s 1.1.2014 pričela delovati delovna skupina za reševanje 
pritožb potnikov v skladu z Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta 

in Sveta o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v 
primeru zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi 

Uredbe (EGS) št. 295/91.  Delovna skupina je prevzela v reševanje pritožbe, ki 
so bile posledica zaostankov iz leta 2013, hkrati pa se rešujejo pritožbe, ki so 
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prispele v letošnjem letu. V letu 2013 je prispelo 52 pritožb, v letu 2014 je 
prispelo 74 pritožb, v letu 2015 pa 59.  Na agenciji dobivamo sicer zelo 

veliko zahtevkov, ki pa jih skušamo rešiti neposredno z letalskimi prevozniki še 
pred uvedbo prekrškovnih oziroma inšpekcijskih postopkov. Potniki se namreč 
svojih pravic čedalje bolj zavedajo in jih tudi želijo uveljaviti. Zaradi sprememb 

zakonodaje na ravni EU, ki so v pripravi, pa ocenjujemo, da se bo število teh 
pritožb še bistveno bolj povečalo (podvojilo, če ne potrojilo).   

 
Agencija v okviru postopkov reševanja pritožb potnikov deluje (zgolj) kot 

(inšpekcijski) in prekrškovni organ, ne more pa v imenu pritožnika 
uveljavljati  do odškodnine, ki pripada v posameznih primerih potniku, in 
uveljavljati drugih pravic, ki pripadajo potnikom kot potrošnikom v okviru 

njihovih potrošniških pravic. 
 

Se pa delovna skupina pri svojem delu sooča s številnimi težavami, na katere 
pa je bilo pristojno ministrstvo tudi že večkrat opozorjeno. Agencija je v zvezi s 
predmetno problematiko opozorila tako na strokovne težave zaradi 

pomanjkljive oziroma neustrezne zakonodaje, kot tudi na težave, ki 
nastajajo zaradi pomanjkanja resursov. Kot že omenjeno so člani delovne 

skupine zaposleni na različnih področjih, kjer morajo tekoče opravljati svoje 
naloge, pri čemer pa agencija, ki je bila ustanovljena zaradi zagotavljanja 
letalske varnosti, svojih nalog že sedaj ne more zagotavljati v zadostni meri. 

Poleg tega delovna skupina tudi zaradi preobremenjenosti v zelo omejenem 
obsegu izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem Uredbe (ES) št. 261/2004 

Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in 
pomoči potnikom v primeru zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov 
ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91. Zaradi vsega navedenega je agencija 

tudi že pristojnemu ministrstvu predlagala prenos pristojnosti na drug organ po 
zgledu drugih držav članic in v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja pravice 

potrošnikov, vendar so bili poskusi prenosa pristojnosti po naših informacijah 
neuspešni. 
 

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

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

prevozu (Uradni list RS, št. 106/2010). 

 

 Izvajanje Uredbe Komisije (EU) št. 1178/2011 

 

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

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

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

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

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

ki uvaja nove ratinge (rating za instrumentalno letenje na ruti, rating za letenje z 
jadralnimi letali v oblakih), kar posledično prinaša povečan obseg nalog in 

aktivnosti na tem področju. 
 

 

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

 

Minister za infrastrukturo je dne 15.12.2014 s sklepom imenoval Projektno 
skupino za pripravo strokovnih podlag za preoblikovanje Javne agencije za civilno 

letalstvo RS, v kateri sodelujejo tako predstavniki Ministrstva za infrastrukturo 
kot predstavniki agencije. Projektna skupina je imenovana z namenom priprave 

strokovnih podlag za preoblikovanje Javne agencije za civilno letalstvo RS. Tako 
je agencija svoje aktivnosti v skladu s sodelovanjem v Projektni skupini za 
pripravo strokovnih podlag za preoblikovanje Javne agencije za civilno letalstvo 

RS primarno usmerila v pripravo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
letalstvu, Sklepa o ustanovitvi Slovenske agencije za civilno letalstvo, Tarife za 

izvajanje Slovenske agencije za civilno letalstvo, Takse za delo Slovenske 
agencije za civilno letalstvo.  

Projektna skupina se od marca 2015 ni sestala. Agencija ni prejela zaključnega 

poročila, prejela pa je informacijo, da se gre v celoti v spremembo Zakona o 
letalstvu. Projektna skupina je bila dne 14.09.2015 s sklepom ministra za 
infrastrukturo preklicana. 
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8 OPREDELITEV LASTNIH DEJAVNOSTI IN 

DRUGIH DEJAVNOSTI AGENCIJE  

Agencija v letu 2015 ni ustvarila prihodkov iz lastne dejavnosti. Agencija je imela 
v letu 2015 za 22.405,20 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 2015 – po denarnem 
toku 

 

9.1.1 Prejemki po denarnem toku 
 

Agencija se financira iz štirih virov in sicer: 

 iz proračuna Republike Slovenije; 

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

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

 iz povračil za izvedene certifikacijske postopke, druge izdane 

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

 od drugih dejavnosti. 

Predvideni prejemki Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije v letu 
2015 in realizacija za leto 2015, razdeljeni po namenu so: 

Tabela 23: Predvideni prejemki agencije v letu 2015 in realizacija 2015, po 

denarnem toku 

NAMEN 
Predlog 

2015 

Prejemki 2015 Indeks 

realizacije  

2015 

Proračun 1.467.632 €  1.314.284,24 € 0,90 

Tarife 1.434.100 € 1.552.226,95 € 1,08 

Pristojbine 725.000 €  872.488,84 € 1,20 

Lastna in druga 

dejavnost 

34.900 € 23.723,70 € 0,68 

Povračilo 

stroškov EC 

8.325 € 4. 387,18 € 0,53 

Obresti 800 € 0,00 € 0,00 

Skupna vsota 3.670.757 € 3.767.110,91 € 1,03 

Agencija je v letu 2015 načrtovala skupaj 3.670.757,00 EUR prejemkov po 
denarnem toku, v letu 2015 je imela prejemkov v višini 3.767.110,91 EUR, kar 

predstavlja 1,03 indeksa realizacije glede na načrtovane prejemke. Največja 
razlika je pri pristojbinah na zračnih poteh, saj je agencija v tem letu dobila še 
poračun iz leta 2013, ko je zaradi nizkega prometa dobila premalo prihodkov.  

Agencija je v letu 2015 iz proračuna dobila tudi 86.347,76 EUR sredstev za 
plačilo tarif za druge državne organe. Za ta znesek je višja realizacija tarif v letu 

2015 in nižja realizacija iz proračuna RS.  
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Sredstva proračuna za leto 2015 so zagotovljena na proračunski postavki 989810 
– Javna agencija za civilno letalstvo, v okviru projekta št. 2411-11-0004 – 

Upravljanje civilnega letalstva. 

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

zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa.  

Del prihodkov za izvajanje nalog bo 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 2015 in 
realizacija razdeljeni po namenu so: 

Tabela 24: Predvideni izdatki agencije v letu 2015 in realizacija, po denarnem 

toku 

NAMEN 

Predlog 2015 

Realizacija 

2015 

Indeks 

realizacije  

 

Plače 2.301.957 € 2.120.937,71 € 0,92 

Materialni stroški 1.096.800 € 797.992,38 € 0,73 

Investicije 272.000 € 51.071,98 € 0,19 

Skupna vsota 3.670.757 € 2.970.092,07 € 0,81 

V okviru plač so bili za leto 2015 načrtovani izdatki za 54 zaposlenih, kar je v 
skladu s kadrovskim načrtom agencije. Velik del izdatkov poslovanja agencije 
predstavljajo materialni stroški poslovanja in investicije.  

Pri realizaciji izdatkov za leto 2015 prihaja do odstopanj. Pri plačah ta razlika 

predstavlja število zaposlenih, saj je kadrovski načrt agencije 54 zaposlenih, v 
povprečju, pa je bilo v agenciji v letu 2015 zaposlenih 51,97 javnih uslužbencev.  

Pri materialnih stroških in investicijah pa je realizacija nižja od predloga, saj je 
agencija dobila potrjen program dela za leto 2015 šele v novembru 2015, kar 

pomeni, da agencija ni uspela realizirati planiranih storitev, ravno tako ni uspela 
nabaviti vseh osnovnih sredstev.  

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, …).  
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 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,  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, nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča 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, priprava strateških državnih dokumentov s področja letalstva in 

druge operativne odhodke.  
 

9.2 Finančno poročilo agencije za leto 2015 – po 

nastanku poslovnega dogodka 
 

9.2.1 Prihodki v letu 2015 
 

Agencija se financira iz štirih virov in sicer: 

 iz proračuna Republike Slovenije; 

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

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

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

 od drugih dejavnosti. 

 

Na podlagi Pogodbe o izvajanju financiranja programov iz sredstev proračuna RS 

in nadzoru izvajanja financiranja Javne agencije za civilno letalstvo Republike 
Slovenije, CAA mesečno črpa sredstva za izvajanje svojih nalog iz proračunske 

postavke 989810 – Javna agencija za civilno letalstvo, v okviru projekta št. 
2411-11-0004 – Upravljanje civilnega letalstva.  
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Predvideni prihodki Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije v letu 
2015 in realizacija, razdeljeni po namenu so: 

Tabela 25: Predvideni prihodki agencije v letu 2015 in realizacija, po nastanku 

poslovnega dogodka 

 

 NAMEN Plan 2015 

Prihodki v letu 

2015 

Indeks 

realizacije 
2015 

Proračun 1.441.678 € 1.218.340,46 € 0,85 

Tarife 1.448.494 € 1.592.745,82 € 1,10 

Pristojbine 730.185 € 872.320,84 € 1,19 

Lastna in druga 

dejavnost 

37.000 € 22.405,20 € 0,61 

Povračilo stroškov EC 8.500 € 4.387,18 € 0,52 

Obresti 800 € 0,00 € 0,00 

Skupna vsota 3.666.657 € 3.710.199,50 € 1,01 

 

Agencija je v letu 2015 načrtovala skupaj 3.666.657,00 EUR prihodkov po 
nastanku poslovnega dogodka, v letu 2015 je imela prihodkov v višini 
3.710.199,50 EUR, kar predstavlja 1,01 indeksa realizacije glede na načrtovane 

prihodke. Agencija je v letu 2015 iz proračuna imela tudi za 88.456,10 EUR 
prihodkov za plačilo tarif za druge državne organe. Za ta znesek je višja 

realizacija tarif v letu 2015 in nižja realizacija iz proračuna RS. Največja razlika je 
pri pristojbinah na zračnih poteh, saj je agencija v tem letu dobila še poračun iz 
leta 2013, ko je zaradi nizkega prometa dobila premalo prihodkov.   

Sredstva proračuna za leto 2015 so bila zagotovljena na proračunski postavki 

989810 – Javna agencija za civilno letalstvo, v okviru projekta št. 2411-11-0004 
– Upravljanje civilnega letalstva. 

Sredstva pristojbin na zračnih poteh, so zagotovljena v skladu s sprejeto in 

potrjeno stroškovno bazo, ki je oblikovana na podlagi 13. člena Zakona o 
zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa.  

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

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

 

 

 



 

61 
 

9.2.2 Odhodki v letu 2015 

Predvideni odhodki za delovanje Javne agencije za civilno letalstvo v letu 2015 in 
realizacija, razdeljeni po namenu so: 

Tabela 2: Predvideni odhodki agencije v letu 2015 in realizacija, po nastanku 

poslovnega dogodka 

 

NAMEN 
Plan 2015 

Realizacija 
2015 

Indeks 
realizacije 

2015 

Plače 2.301.957 € 2.093.363,19 € 0,91 

Materialni stroški 

in drugi odhodki 

1.092.700 € 831.149,64 € 0,76 

Skupna vsota 3.394.657 € 2.924.512,83 € 0,87 

 

V okviru plač so bili za leto 2015 načrtovani odhodki za 54 zaposlenih, kar je v 
skladu s kadrovskim načrtom agencije, dejansko pa je bilo v letu 2015 v 

povprečju na agenciji zaposlenih 51,97 javnih uslužbencev. 

V okviru materialnih stroškov so zajeti naslednji stroški:  

 Stroški materiala: vsebuje stroške pisarniškega in splošnega 
materiala, čistilnega materiala,  časopisov, knjig in strokovne literature, 
stroške službene obleke, stroške elektrike, stroške goriva, stroške 

nadomestnih delov za avtomobile, drobni inventar, ter drugih stroškov 
materiala (tisk licenc, knjižic, …).  

 Stroški storitev: vsebuje stroške čiščenja, varovanja, prevajalskih 
storitev, oglaševalskih storitev, računalniških storitev, računovodskih, 

revizijskih in svetovalnih storitev, izdatkov za reprezentanco, 
zdravniške preglede zaposlenih, stroške ogrevanja, stroške vode in 
komunalnih storitev, stroške telefona, faksa, interneta, el. pošte ter 

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

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

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

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

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

pooblaščenih za plačilni promet in druge operativne odhodke. 
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Amortizacija se je obračunala po naslednjih stopnjah: 

 Avtomobili – 12,5 % 

 Računalniki – 50 % 

 Druga računalniška oprema – 25 % 

 Programska oprema – 20 % 

 Pisarniško pohištvo – 12 % 

 Druga oprema – 20 % 

 

 

9.3 Področja dela ter porazdelitev časovnih in finančnih 
virov  

9. 3. 1  Porazdelitev časovnih (število razpoložljivih efektivnih 
ur) virov agencije 2015 

 
V letu 2015 je bilo razpoložljivih 255 delovnih dni, kar je razvidno iz spodnje 

tabele. V tem letu je imela agencija povprečno zaposlenih 51,97 ljudi, ki so 
opravili skupno 9.981 efektivnih delovnih dni. 
 

Število delovnih dni v letu 2015 

 Število vseh delovnih dni  261 

Prazniki 6 

Število delovnih dni brez praznikov 255 

 

Povprečno število zaposlenih v letu 2015 51,97 

 

Kategorija v dnevih v % 

Delovni dnevi brez praznikov 13.252 100 

Dopusti 1.557 11,75 

Bolniške odsotnosti 946 7,14 

Izobraževanja, usposabljanja 432 3,26 

Nepredvidene aktivnosti 336 2,54 

Efektivni delovni dnevi  9.981 75,32 

Efektivne delovne ure 79.848  

 

Tabela 27: Porazdelitev časovnih (število razpoložljivih efektivnih ur) virov agencije  

2015 

Strokovno področje Financiranje 

Načrtovano 

št. efektivnih 

ur v 2015 

Opravljene 

efektivne ure 

v letu 2015 

Plovnost 
Proračun 6.474 6.022 

Tarife 9.126 8.287 

Plovnost skupaj 15.600 14.289 

Operacije/Licenciranje 
Proračun 10.344 10.248 

Tarife 14.055 13.925 
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Pristojbine 264 261 

Druga 

dejavnost 
1857 

1.839 

Operacije/Licenciranje skupaj 26.520 
 

26.273 

Letališča/Varovanje 
Proračun 6.489 6.950 

Tarife 5.991 6.417 

Letališča/Varovanje skupaj 12.480 
 

13.367 

Navigacijske službe 

zračnega prometa 

Proračun 2496 2.766 

Tarife 624 691 

Pristojbine 9.360 10.371 

Navigacijske službe zračnega 

prometa skupaj 
12.480 

 

13.828 

Podpora poslovanju + 

vodstvo 

Proračun 7.380 5.200 

Tarife 6.519 4.594 

Pristojbine 3.090 2.178 

Druga 

dejavnost 
171 

 

120 

Podpora poslovanju + vodstvo 

skupaj 
17.160 

 

12.092 

Proračun 33.183 31.166 

Tarife  36.315 33.914 

Pristojbine 12.714 12.810 

Druga dejavnost 2.028 1.959 

Skupaj 84.240 79.848 

 

Opomba: Izračun načrtovanih ur narejen glede na razpoložljive efektivne delovne ure po 

zaposlenem in glede na predvideno opravljanje nalog glede na financiranje iz Zlet. Po 

zaposlenemu je razpoložljivih efektivnih ur na letni ravni 1.560. 



 
 

 

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. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004,  

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

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

 
 

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:  
 
1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 

uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 
126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10 in 104/11):  

 
a) Bilanca stanja  
b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev  
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil  

d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov  
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 
toka  

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

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

 

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:  
 

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

načelu denarnega toka  
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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 in 

rezervni sklad. 
 

Na dan 31.12.2015 izkazujemo v skupini 00 naslednje stanje: 
Vplačila v rezervni sklad                         61,34  EUR 
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev    100.370,40  EUR 

Odpisana vrednost  neopredmetenih sredstev    22.552,57  EUR 
Sedanja vrednost  neopredmetenih sredstev      77.817,83  EUR 

Vrednost analiz, študij za management sistem 
(niso v registru OS)                                  18.600,00  EUR 
 

V letu 2015 so bila nabavljena naslednja neopredmetena osnovna sredstva: 
  program za izvajanje teoretičnih izpitov 

  program za vodenje letalskih registrov 
 

Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine  
Javna agencija za civilno letalstvo RS nima v svojih poslovnih knjigah nobenih 
nepremičnin na dan 31.12.2015.  

 
Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna 

sredstva  
Stanja na navedenih skupina kontov predstavljajo opremo za opravljanje 
osnovne dejavnosti.  

 
V letu 2015 so bila nabavljena naslednja osnovna sredstva v višini  74.410,03  

EUR:  
- računalniki:  20.187,77 EUR 
- pisarniško pohištvo: 2.273,77 EUR 

- povečanje vrednosti strežnika: 23.692,40EUR 
- klimatske naprave: 22.639,66 EUR 

- druga oprema – diktafoni, klinometri, optični čitalec, tiskalniki :  5.616,43 EUR 
 
Izločena so bila osnovna sredstva v višini 1.651,30 EUR (dva tiskalnika). 

 
Na dan 31.12.2015 izkazujemo v naslednje stanje:  

 
- nabavna vrednost     583.334,49 EUR  
- popravek vrednosti   375.736,13 EUR  

- sedanja vrednost      207.598,36 EUR  
 

Obračunana amortizacija v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa 
znaša v letu 2015 107.017,69 EUR in je v celoti knjižena v breme konta 98 – 
Obveznosti za opredmetena in neopredmetena OS. 
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Odpisana osnovna sredstva so še vedno v uporabi (računalniki, tiskalniki, 
monitorji). 

  
Agencija v letu 2015 ni ugotovila inventurnega manjka osnovnih sredstev. 
Poškodovano osnovno sredstvo (dva tiskalnika) v vrednosti 1.651,30 EUR smo 

izločili iz registra. Osnovni sredstvi sta bili že v celoti amortizirani. 
 

Za obračun amortizacije je bila uporabljena metoda enakomernega časovnega 
amortiziranja.  

 
Uporabljene amortizacijske skupine:  
Amortizacija pohištva  12 % 

Amortizacija avtomobilov 12,5 % 
Amortizacija opreme 20 % 

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

 
Konti skupine 06 – dolgoročne finančne naložbe  

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

Stanje na navedeni skupini kontov znaša 0 EUR.  
 

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

 
2. KRATKOROČNA SREDSTVA  

 
Konti skupine 10 denarna sredstva v blagajni  
Stanje sredstev v blagajni znašajo 0 EUR.   

 
Konti skupine 11 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah  

Znaša 2.395.365,92 EUR. Od tega: 
Denarna sredstva na podračunu pri Upravi za javna plačila znašajo 2.395.114,78  
EUR in na deviznem računu 251,14 EUR (269,00 USD) in so usklajena z zadnjim 

izpiskom Uprave za javna plačila v poslovnem letu 2015. Prosta denarna 
sredstva niso naložena. 

 
 
Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev  

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 340.842,08 EUR na dan 
31.12.2015.  

 
Od tega: 

- Terjatve do kupcev na kontu 120000 v višini 316.306,93 EUR 
- Oslabitve terjatev na kontu 129000 v višini - 26.542,81 EUR 
- Dvomljive in sporne terjatve na kontu 120800  v višini 2.188,63 EUR 



 

67 
 

- Prevrednotene dvomljive in sporne terjatve na kontu 120800 v višini 
26.091,31 EUR  

- terjatve do državnih organov na kontu  120200  v višini   22.798,02 EUR 
 
Kupcem, ki imajo odprte terjatve na dan 31.10.2015 smo posredovali izpisek 

odprtih postavk in v kolikor terjatev niso poravnali smo jim posredovali opomin, 
kasneje pa začeli s postopkom izvršbe. Zapadle terjatve redno terjamo z 

opominjanjem in v kolikor niso poravnane jih posredujemo v izvršbo. Na dan 
31.12.2015 je odprtih terjatev več, saj so se sklepi za letne tarife za zadnjo 

četrtletje izdajali šele v januarju 2016. 
 
Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine  

Stanje danih predujmov in varščin znaša 0 EUR.  
 

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega 
kontnega načrta  
Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znaša 

77.597,56 EUR na dan 31.12.2015. Terjatve se nanašajo na zahtevek iz 
proračuna Republike Slovenije za december 2015 in sicer za plače zaposlenih in 

materialne stroške skladno s sprejetimi sodili.  
 
Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe  

Kratkoročne finančne naložbe znaša 0 EUR.  
 

Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja  
Kratkoročne terjatve iz financiranja so terjatve za obresti od naložb in depozitov 
in znašajo 0 EUR.  

 
Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve  

Druge kratkoročne terjatve so izkazane na dan 31.12.2015 v znesku 9.392,54 
EUR in predstavljajo terjatve za plačane davke 568,12 EUR, kratkoročne terjatve 
do ZZZS iz naslova refundacij boleznin v znesku 7.842,17 EUR in terjatve do 

delavcev iz naslova akontacij za potne stroške v znesku 982,25 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 7.755,86 EUR in se nanaša na prejete 

predujme iz naslova tarif in upravnih izvedencev.  
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Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih  

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 154.897,13 EUR in predstavljajo:  
- obveznost za čiste plače 87.193,61 EUR  
- obveznost za prispevke iz bruto plač 31.187,64 EUR  

- obveznost za davek iz bruto plač 22.737,79 EUR  
- druge obveznosti do zaposlenih 13.778,09 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 117.877,68 EUR in so obveznosti 

po računih dobaviteljev za dobavljeni material in opravljene storitve, ki še niso 
zapadle v plačilo v letu 2015.  

 
 
Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja  

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so izkazane v znesku 34.297,71 EUR 
in predstavljajo:  

- obveznosti za prispevke na plače 27.241,09 EUR  
- obveznosti iz naslova plačilnih kartic 1.831,96 EUR 
- obveznosti za neto izplačila po podjemnih pogodbah 5.224,66 EUR 

 
Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega 

kontnega načrta  
Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 45,73 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 31.12.2015 0 EUR. 
 
Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki  

Na dan 31.12.2015 je stanje le-teh 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 31.12.2015 znaša 465.534,46 EUR.  
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Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki  
 

Na konto 985 – Nerazporejen presežek prihodkov  smo v letu 2015 knjižili 
znesek 782.385,30 EUR. 
 

STANJE OZ. SPREMEMBA 
stanje na dan 31.12.2015   

 

ZNESEK 
2.346.867,06 EUR 

 
In sicer: 

Konto 985100 Presežek za opravljanje dejavnosti     1.262.181,76 EUR 
Konto 985500 Presežek za druge namene – rezerve             302.300,00 EUR 
Konto 985900 Nerazporejen presežek iz leta 2015                782.385,30 EUR 

 

 

10.1.3 Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN 
ODHODKOV določenih uporabnikov za obdobje od 

01.01.2015 do 31.12.2015 – 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 
01.01.2015 do 31.12.2015 znašali 3.710.292,83 EUR ob naslednji strukturi:  

 
- prihodki iz sredstev javnih financ  1.218.340,46 EUR 

- prihodki iz pristojbin  872.320,84 EUR 
- prihodki iz tarif  1.592.745,82 EUR 
- prihodki iz javne službe  22.405,20 EUR 

- prihodki kot povračilo stroškov iz EU   4.387,18 EUR 
- finančni prihodki – izravnave 17,19 EUR 

- prevrednotovalni prihodki 76,14 EUR 
 

 
2. CELOTNI ODHODKI  
 

Konti skupine 46 – zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega 
kontnega načrta  

Odhodki iz poslovanja so znašali 2.927.907,53 EUR na dan 31.12.2015, njihova 
struktura je sledeča:  
- stroški materiala 92.470,37 EUR: Glavni nameni te porabe so: pisarniški 

material, drobni inventar, strokovna literatura, čistila, elektrika, gorivo. 
- stroški storitev  738.679,27 EUR: Glavni nameni te porabe so: tekoče 

vzdrževanje strojne opreme, ter druge opreme za nemoteno poslovanje, 
svetovalne storitve, stroški izobraževanja zaposlenih, stroški za službena 
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potovanja zaposlenih, stroški varovanja, stroški mobilne in stacionarne telefonije, 
stroški reprezentance, varovanja, najemnine. 

- stroški dela 2.093.363,19 EUR – plače s prispevki, regres za letni dopust in 
materialni prejemki zaposlenih.  
- finančni odhodki   48,08 EUR  iz naslova zamudnih obresti. 

- prevrednotovalni poslovni odhodki 3.346,62 EUR iz naslova oslabitve 
terjatev.  

 
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah in je bila v letu 2015 v višini 

107.017,69 EUR, v celoti pa je bila knjižena v breme obveznosti za sredstva 
prejeta v upravljanje. 

Ob pregledu poslovanja agencije v poslovnem letu 2015 in analizi 
prihodkov in odhodkov v skladu z računovodskim načelom so izkazani 

presežki prihodkov nad odhodki v letu 2015 v višini 782.385,30 EUR. 
Davek od dohodka pravnih oseb v letu 2015 agencija ni obračunala, ker 

ni opravljala lastne dejavnosti. 

Agencija je v letu 2015 ustvarila presežek prihodkov nad odhodki iz 
naslova tarif in pristojbin. Presežka iz naslova proračuna RS v letu 2015 

ni bilo. 

  
3. SODILA, KI SLUŽIJO RAZPOREJANJU PRIHODKOV, ODHODKOV, 
SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

Agencija je v letu 2015 uporabljala pri razporejanju prihodkov in odhodkov sodila 
iz leta 2014, ki jih je sprejel Svet agencije skladno z Zakonom o preglednosti 
finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1) 

(Ur.l. RS, št. 33/2011).  

Sodila za leto 2014 so bila pripravljena na podlagi načrtovanih delovnih dni po 
posameznem področju in vrsti financiranja.  

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

ZARAČUNANIH TARIF  
 

V letu 2015 je bilo planiranih 1.448.494 EUR prihodkov od tarif od tega je bilo 
realiziranih v višini 1.592.745,82 EUR, kar pomeni, da je bilo v letu 2015 
prihodkov več za 144.251,82 EUR glede na plan. Največja razlika je na področju 

plovnosti, letališč in varovanja. Razlika glede na plan je v povečanju števila 
prejetih vlog. 

 
Tabela 28: Realizacija prihodkov iz naslova tarif po področjih 

Področje Plan 2015 
Realizacija 

2015 

Indeks 

2015 

Plovnost 378.178 €  428.613,85 €  1,13 

Letalske operacije in 689.277 € 733.300,60 € 1,06 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201133&stevilka=1584
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licenciranje osebja 

Letališča in varovanje 381.039 € 430.831,37 € 1,13 

Skupna vsota 1.448.494 € 1.592.745,82 € 1,10 

 

 
Odhodki v letu 2015 so bili planirani v višini 1.448.494 € in sicer bi se porabili za 

plače, materialne stroške in investicije. Dejanskih odhodkov v letu 2015 iz 
naslova tarif je bilo za 1.184.175,10 EUR, kar pomeni, da je bilo dejanskih 
odhodkov glede na plan manj za 264.318,90 EUR. Odhodki iz naslova tarif so bili 

v letu 2015 nižji od planiranih saj agencija ni imela potrjenega programa dela za 
tekoče leto do novembra 2015 in zaradi tega niso bila realizirana vsa 

izobraževanja, storitve in investicije. 
 
Tabela 29:Realizacija odhodkov iz naslova tarif po namenu 

NAMEN 
Plan 2015 

Realizacija 
2015 

Indeks 
2015 

Plače 850.804 € 771.153,46 € 0,91 

Materialni stroški  395.558 € 331.797,13 € 0,84 

Investicije 202.132 € 81.224,51 € 0,40 

Skupna vsota 1.448.494 € 1.184.175,10 € 0,82 

 
 

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 2015 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 je bila: 
 
 

Delovno mesto Povprečna izplačana delovna 
uspešnost – povečan obseg 

Letalski nadzornik I 534,44 € 

Letalski nadzornik II  476,21 € 

Letalski nadzornik III 354,60 € 

Nadzornik I 469,37 € 

Nadzornik II 346,52 € 

Nadzornik III 283,82 € 
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Drugi 286,63 € 

Povprečna vrednost  400,31 € 

 

 
 

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 znaša 3.767.110,91 EUR.  

 
Konti skupine 71 – nedavčni prihodki  

V obdobju poslovanja 01.01.2015 do 31.12.2015  so nedavčni prihodki izkazani v 
višini 2.448.439,49 EUR in se sestavljeni iz naslednjih postavk:  
 

- prihodki iz naslova pristojbin 872.488,84 EUR 
- prihodki od tarif   1.552.226,95 EUR 

- prihodki od javne službe  23.723,70 EUR 
 
 

Konti skupine 72 – kapitalski prihodki  
Prihodek iz naslova kapitalskih prihodkov višini 0 EUR. 

 
Konti skupine 74 - transferni prihodki  

V poslovnem letu 2015 je Agencija za civilno letalstvo prejela sredstva iz 
državnega proračuna v višini 1.314.284,24 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 4.387,18 EUR v 
poslovnem letu 2015 iz naslova vračila potnih stroškov.  

 
 

2. ODHODKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA  
 
Skupni znesek odhodkov po načelu denarnega toka je 2.970.092,07 EUR  

 
Konti skupine 40 – tekoči odhodki  

V poslovnem letu 2015 Agencija za civilno letalstvo izkazuje tekoče odhodke po 
načelu denarnega toka v višini 2.919.020,09 EUR, njihova struktura je sledeča: 
 

- plače in drugi izdatki zaposlenih 1.844.576,55 EUR  
- prispevki delodajalcev 276.361,16 EUR  
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- izdatki za blago in storitve 791.930,76 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 reprezentance,  pisarniški material, drobni inventar, strokovna 

literatura, čistila, elektrika, gorivo, stroški selitve. 
- plačilo zamudnih obresti  48,08 EUR. 

  
Konti skupine 42 – investicijski odhodki  

Investicijski odhodki poslovnega leta 2015 so izkazani v višini 51.071,98 EUR in 
so nastali ob nabavi novih osnovnih sredstev – programske opreme, računalniška 
oprema, povečanja vrednosti strežnika, nakupa klimatskih naprav in druge 

opreme.  
 

Ob pregledu poslovanja agencije in analizi prihodkov in odhodkov po 
načelu denarnega toka je ugotovljen presežek  prihodkov nad odhodki v 
višini 797.018,84 EUR. 

 
 

 
 
 

 

10.2  Računovodski izkazi  

Računovodski izkazi obsegajo:  
 

-  bilanca stanja na dan 31.12.2015 
-  izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 

toka od 01.01.2015 do 31.12.2015 

-  izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 
-  izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2015 do 

31.12.2015 
-  izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov od 01.01.2015 do 

31.12.2015 
-  izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

od 01.01.2015 do 31.12.2015 

-  stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil v letu 2015  
-  izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov  
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11 ZAKLJUČEK 

Letno poročilo agencije je revidirala družba za revidiranje Audit-i.n.g. d.o.o., 
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, ki je bila izbrana po postopku zbiranja ponudb 
in je bila potrjena s sklepom Sveta agencije na 56. dopisni seji dne 13.01.2016. 

Letno poročilo je bilo pripravljeno na sedežu Javne agencije za civilno letalstvo 

Republike Slovenije februarja 2016. 

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

ureditve vprašanja presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka 
prihodkov nad odhodki v znesku 782.385,30 EUR predlagamo, da se presežek 
porabi za: 

 znesek v višini 94.917,83 EUR se prenese na konto 980 (obveznosti za 

neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva), za 
vse nove investicije v letu 2015, da bo knjigovodska vrednost vseh osnovnih 

sredstev evidentirana na kontu 980 – sredstva v upravljanju, saj so bile vse 
investicije kupljene iz javnih sredstev. 

O porabi presežka prihodkov nad odhodki bo izdan poseben sklep. 
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