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Rast in razvoj letalskega prometa v Evropski uniji v zadnjih 25 letih

Cilj - ohraniti raven varnosti letalskega prometa v prihodnje

Korak naprej - nov pristop na ravni vseh deležnikov





1.  možnost:

Operacija se nadaljuje po ustaljeni poti. 



2. možnost:

poročilo



2. možnost:

poročilo

analiza tveganje

ublažitveni 
ukrepi

opazovanje 
operacije

korekcija 
ukrepov

Upravljanje s 
tveganjem 



Uredba (EU) št. 376/2014 Evropskega parlamenta in sveta o poročanju, analizi in
spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1018 o določitvi seznama za razvrščanje
dogodkov v civilnem letalstvu

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v civilnem
letalstvu (2016)

Smernice k Uredbi (EU) 376/2014 o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v
civilnem letalstvu





Poznavanje lastne operacije

Opredelitev ključnih ukrepov

Usmerjanje pozornosti in sredstev tja, kjer je to res pomembno

Preprečiti nesrečo



izboljšanje letalske varnosti s sistematičnim  in 
kontinuiranim zbiranjem podatkov



Kdo?

O čem?

Kdaj? 

Na kakšen način?





Kdo naj o dogodkih v civilnem letalstvu poroča? 

• oseba, ki se ukvarja s projektiranjem, izdelovanjem, spremljanjem plovnosti,

vzdrževanjem ali modificiranjem zrakoplova

• oseba, ki podpiše potrdilo o pregledu plovnosti ali potrdilo o sprostitvi

zrakoplova v obratovanje



O čem je potrebno poročati?

Uredba 376/2014

obvezno poročanje prostovoljno poročanje



O čem je potrebno poročati?

dogodki v zvezi z delovanjem zrakoplova

dogodki v zvezi s tehničnim stanjem, vzdrževanjem in popravili

zrakoplova

dogodki v zvezi z navigacijskimi službami zračnega prometa in

letalskimi navigacijskimi sredstvi

dogodki v zvezi z letališči in zemeljskimi službami



O čem je potrebno poročati?

… podrobnosti o dogodkih, ki jih ni mogoče zajeti v sistemu obveznega poročanja?

… drugih informacij v zvezi z varnostjo, glede katerih poročevalec meni, da pomenijo
dejansko ali možno tveganje za varnost v letalstvu?



Kdaj?

•poročevalec

72 ur

•organizacija

72 ur
•prvi izsledki

1 mesec

•končno 
poročilo

3 mesece



Na kakšen način? 

Poročila o dogodkih so lahko posredovana iz podatkovnih baz organizacij (kompatibilnost z

ECCAIRS in ADREP taksonomijo)

ali

preko portala:

European Reporting Portal –

http://aviationreporting.eu/AviationReporting/



Na kakšen način?

19

vljudno

jedrnato

jasno

celostno

konstruktivno

Brez osebnih podatkov



Samo kakovostni podatki omogočajo kvalitetno 
analizo in ustrezne ukrepe



Na kakšen način? 

Poročila o dogodku morajo vsebovati skupna in posebna obvezna podatkovna polja.

Dopustno je, da v prvi fazi vsi podatki niso na voljo, a jih je treba ob posredovanju

zaključnega poročila posredovati.

PRILOGA I k Uredbi 376/2014

Seznam zahtev, ki se uporabljajo za sistem obveznega in prostovoljnega poročanja o

dogodkih



Na kakšen način? – Skupna obvezna podatkovna polja 

Naslov

Informacije o dokumentu (Odgovorni subjekt, Referenčna številka, Status dogodka

Čas (UTC datum)

Kraj (Država/Območje dogodka, Kraj dogodka)

Razvrstitev (Razred, Kategorija)

Opis (Jezik opisa, Opis)

Dogodek (Vrsta dogodka)

Razred tveganja



Na kakšen način? – Posebna obvezna podatkovna polja 

Podatkovna polja v zvezi z zrakoplovom

Podatkovna polja v zvezi z letališčem

Podatkovna polja v zvezi z navigacijskimi službami zračnega prometa

Podatkovna polja v zvezi s škodo na zrakoplovu ali poškodbo osebe



Kultura poročanja

motivacija

enostavno

potrditev

samostojen

feedback

nagrada

zaupanje



Kultura učenja

dejanje

posledica

nauk



Kultura varnosti

Kultura 
poročanja

Kultura 
učenja

Kultura 
pravičnosti



Hvala za vašo pozornost.


