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1 SPLOŠNO O JAVNI AGENCIJI ZA CIVILNO LETALSTVO 

REPUBLIKE  SLOVENIJE 

1.1 OSEBNA IZKAZNICA ZA LETO 2012 

Naziv:  

 Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije 
 

Skrajšani naziv:  

 Agencija za civilno letalstvo 
 

Angleški naziv:  

 Civil Aviation Agency 
 

Kratica:  

 CAA 
 

Sedež: 

 Ljubljana, Vožarski pot 12 
 

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: 
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 Žiga B. Kotnik, direktor, do 20.09.2012 

Mag. Mirko Komac, v.d. direktor, od 21.09.2012 
 

 

Predsednik Sveta agencije: 

 Dušan Hočevar 
 

 

Člani Sveta agencije: 

 1. dr. Iztok Podbregar, predsednik do 
22.03.2012 

2. Vladimir Gašparič do 22.03.2012 
3. Žan Pižorn do 22.03.2012 

4. prof. dr. Klavdij Logožar 
5. Franc Žmavc 
6. Dušan Hočevar, od 23.03.2012 

7. Damjan Meško od 23.03.2012 
8. mag. Mirko Komac od 23.03.2012 do 

20.09.2012 
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1.2 UVOD 

Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljevanju: 

agencija) je ustanovljena kot upravni in nadzorni organ s področja 

letalskih predpisov in pravnih aktov s področja varnosti in varovanja v 
civilnem letalstvu, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji 

na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o letalstvu 
(Uradni list RS, št. 62/10). Ustanovljena je bila s Sklepom Vlade RS o 

ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 81/10). Delovati je začela z dnem 01.05.2011. 

 
Z ustanovitvijo agencije so se delno izpolnile zahteve mednarodnih 

inšpekcij (EASA, EK, ICAO) po večjem številu ustrezno strokovno 
usposobljenih zaposlenih, potrebnih za izvajanje vseh nalog po 

posameznih področjih in s tem po večjem stalnem nadzoru nad vsemi 
letalskimi subjekti in organizacijami v Republiki Sloveniji in povečanju 

letalske varnosti. 
 

V letnem poročilu je podan pregled izvedenih aktivnosti in stanja v letu 

2012. Agencija bo v prihodnje pri izvrševanju svojih nalog sprejela vse 
ukrepe, ki bodo potrebni za uresničevanje ciljev in usmeritev, ki so 

namenjene spodbujanju varnosti, rednosti in nemotenosti zračnega 
prometa. Ob prvem letu in pol delovanja lahko rečemo, da je agencija 

uspešno začela opravljati zastavljene naloge ter uresničevati svojo 
poslanstvo in vizijo.  
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1.3 POSLANSTVO IN VIZIJA 

 

 

 

 

VIZIJA AGENCIJE 

Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije se bo skozi 
vpeljan sistem nenehnih izboljšav razvila v visoko kakovostno 

organizacijo in zagotavljala najvišji sprejemljivi nivo letalske 

varnosti. 

POSLANSTVO AGENCIJE 

Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije se bo 
razvila v visoko kakovostno organizacijo, ki bo predstavljala 

center civilnega letalstva v Republiki Sloveniji in širše. Glavni in 

najpomembnejši cilj bo doseganje nadpovprečnih rezultatov na 
vseh področjih njenega delovanja. Primarno bo osredotočena na 

varnost civilnega letalstva, ob tem pa bo zagotavljala pogoje za 
stalen razvoj civilnega letalstva v Republiki Sloveniji, podpirala 

domačo letalsko industrijo ter razvoj športnega letalstva ob 

upoštevanju vseh zahtev letalske varnosti. 

Rdeča nit vseh aktivnosti bo zagotavljanje ustreznega nadzora z 
zadostnim številom strokovno usposobljenih in kompetentnih 

ljudi ter zaščita javnega interesa, ki ga na področju civilnega 
letalstva predstavlja varen, reden in nemoten zračni promet. 
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2 PRISTOJNOSTI IN NALOGE JAVNE AGENCIJE ZA CIVILNO 

LETALSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 

Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljevanju: 
agencija), kot pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in 

odgovornostmi določenimi v Zakonu o letalstvu, Sklepu o ustanovitvi Javne 
agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije in predpisih s področja javnih 

agencij, opravlja strokovne naloge, odloča v upravnih zadevah, izvaja regulativne 
in nadzorne naloge, povezane z varnostjo zračnega prometa in varovanjem 
civilnega letalstva ter nadzoruje izvajanje letalskih predpisov, ki veljajo oziroma 

se uporabljajo v Republiki Sloveniji in so v njeni pristojnosti, in s temi predpisi 
povezane prekrškovne postopke, razen s tem povezanih nalog, za katere so 

pristojni organi Evropske unije in Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. 

Strokovne naloge agencije so:  

 spremljanje stanja razvoja in varnosti civilnega letalstva v Republiki 
Sloveniji in v mednarodnem okviru, 

 pripravljanje strokovnih gradiv za sprejem predpisov, 

 izdelava analiz, študij in drugih strokovnih gradiv s področja civilnega 
letalstva za lastne potrebe in potrebe ministrstva, pristojnega za promet, v 

skladu z letnim programom dela, 

 statistično poročanje in statistične raziskave, 

 predlaganje in izvajanje ukrepov, določenih z državnim programom 
varnosti, 

 sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost v letalstvu v okviru delovnega 

področja, 

 sodelovanje v mednarodnih zadevah na strokovnem področju, 

 druge strokovne naloge v skladu z letalskimi predpisi, ki veljajo oziroma se 
uporabljajo v Republiki Sloveniji. 

Odločanje agencije v upravnih zadevah obsega:  

 odločanje v upravnih zadevah na področjih iz svoje pristojnosti, 

 izvajanje drugih nalog odločanja v upravnih zadevah, določenih z 
letalskimi predpisi, ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji.  

Regulativne naloge agencije so:  

 izdaja plovnostno-tehničnih zahtev, 

 izdaja operativno-tehničnih zahtev, 
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 izdaja direktiv o varnosti, 

 izdaja priročnikov za delo nadzornega osebja agencije, 

 izdaja certifikacijskih specifikacij, 

 izdaja sprejemljivih načinov skladnosti in navodil, 

 druge regulativne naloge, določene z letalskimi predpisi, ki veljajo oziroma 

se uporabljajo v Republiki Sloveniji.  

Nadzorne in prekrškovne naloge agencije so:  

 izvajanje stalnega nadzora na področjih iz svoje pristojnosti, 

 izvajanje prekrškovnih nalog na področjih iz svoje pristojnosti, 

 izvajanje nadzora nad izvajanjem letalskih predpisov na področjih iz svoje 
pristojnosti, 

 nadzor varnosti zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih v 
Republiki Sloveniji, 

 druge nadzorne in prekrškovne naloge, določene z letalskimi predpisi, ki 

veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji. 

Agencija usklajuje akcije iskanja in reševanja za civilno letalstvo. 

Agencija 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 (seznam predlogov se nahaja v Prilogi 5-7). 

Agencija lahko naloge iz svoje pristojnosti, kakor tudi lastno tržno dejavnost, 
izvaja tako doma kot v tujini.  

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.  

Agencija je pri izvajanju nalog iz svojega delovnega področja samostojna. S tem 
v zvezi bo sprejela vse ukrepe, ki bodo potrebni za uresničevanje ciljev in 

usmeritev, ki so namenjene spodbujanju varnosti, rednosti in nemotenosti 
zračnega prometa. 
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2.1 RAZPOLOŽLJIVOST OSEBJA AGENCIJE V LETU 2012 

Pregled razpoložljivosti osebja agencije za leto 2012 je predstavljen v tabelarni 
obliki. Pri izračunu predvidenih in načrtovanih razpoložljivih delovnih dni osebja 
za leto 2012, ki so prikazani v tabeli št. 1, so bile upoštevane naslednje 

omejitve: 

 dopust za leto 2012 bo v celoti porabljen v letu 2012, 

 pri usposabljanju za leto 2012 je bilo upoštevano dejansko načrtovano 

usposabljanje, oziroma je bila upoštevana zahteva iz potrjenega programa 
usposabljanja pooblaščenih uradnih oseb Javne agencije za civilno 

letalstvo, 

 pri »Bolniška« je bilo upoštevano število dni bolniške v letu 2011, 

 v »Nepredvidenih aktivnosti« smo deloma upoštevali teoretične 

predpostavke pri izračunu planiranega časa, ki pravi, da je vrednost 
neplaniranih aktivnosti v višini 10% od vseh planiranih aktivnosti; v našem 

primeru je to zgolj 1,61%, 

 aktivnost »Efektivno delo« predstavlja število delovnih dni v letu 2012, ki 
so načrtovani za izvedbo planiranih nalog in del, skladno s predpisanimi 

nalogami agencije, ki so opredeljene v Zakonu o letalstvu (Ur.list RS, št. 
81/2010 – UPB4). 
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Tabela 1: Pregled predvidene in načrtovane razpoložljivosti osebja agencije v letu 2012 

AKTIVNOST 
SKUPAJ 
[DNI] 

Dopust 1.562 

Usposabljanje 374 

Bolniška 208 

Nepredvidene aktivnosti 208 

Efektivno delo 10.574 

Skupna vsota 12.926 

 

V tabeli št. 1a je predstavljeno dejansko število dni odsotnosti in razpoložljivosti 

osebja agencije v letu 2012. 

 

Tabela 1a: Dejanska odsotnost in razpoložljivost osebja agencije v letu 2012 

AKTIVNOST 
SKUPAJ 

[DNI] 

Dopust 1.480 

Usposabljanje 592 

Bolniška 318 

Nepredvidene aktivnosti 98 

Efektivno delo 10.801 

Skupna vsota 13.230 
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2.2 POROČILO O REALIZACIJI NALOG V ZVEZI Z NADZOROM IN 

UPRAVLJANJEM VARNOSTI 

2.2.1 PODROČJE PLOVNOSTI 

2.2.1.1 NALOGE DELOVNEGA PODROČJA 

V Sektorju za plovnost so se v letu 2012 opravljale naslednje naloge: 

 vodenje in odločanje v upravnih postopkih s področja začetne in stalne 

plovnosti, vzdrževanja zrakoplovov, licenc letalsko tehničnega osebja ter 
organizacij za usposabljanje, 

 izvajanje stalnega nadzora na delovnem področju, 

 nadzor nad izvajanjem predpisov na delovnem področju, 

 vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih z delovnega področja, 

 vodenje registra zrakoplovov in drugih evidenc z delovnega področja, 

 izvajanje nadzora varnosti operatorjev in zrakoplovov drugih držav, ki 

pristajajo na letališčih v Republiki Sloveniji (SAFA), 

 vodenje prekrškovnih postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom 
o prekrških na področju dela sektorja, 

 vodenje predpisanih in internih evidenc prekrškovnih postopkov, 

 vlaganje kazenskih ovadb z delovnega področja, 

 izdaja plovnostno-tehničnih zahtev, 

 izvajanje usposabljanj z delovnega področja za uporabnike, 

 izvajanje izpitov za pridobitev licenc letalsko tehničnega osebja, 

 izdaja direktiv o varnosti, 

 izdaja postopkov in priročnikov za delo nadzornega osebja agencije, 

 izdaja certifikacijskih specifikacij, 

 izdaja sprejemljivih načinov skladnosti in navodil, 

 analiziranje poročil o dogodkih v civilnem letalstvu z delovnega področja, 

 ažuriranje prilog k Čikaški konvenciji,  

 sodelovanje pri urejanju Zbornika letalskih predpisov, 

 vodenje evidenc in izdelava analiz, študij in drugih strokovnih gradiv z 
delovnega področjaizdelava poročil o stanju na področju dela sektorja, 

 statistično poročanje in statistične raziskave, 

 priprava letnega in petletnega načrta dela sektorja, 
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 sodelovanje pri pripravi letnega poročila agencije s področja dela ter 

drugih poročil - ocen o stanju na področju dela,  

 druge naloge v skladu z letalskimi predpisi na delovnem področju, 

 sodelovanje pri pripravi predpisov z delovnega področja in drugih 

najzahtevnejših gradiv, 

 vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah in drugih 

oblikah sodelovanja, 

 sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost v letalstvu ter drugimi 
mednarodnimi organizacijami in organi z delovnega področja. 

Nadzor, stalni in inšpekcijski, se je v letu 2012 izvajal nad zrakoplovi, 
organizacijami in listinami, ki so prikazane v tabeli št. 2 in v tabeli št. 3. 

Tabela 2: Register zrakoplovov in evidence 

Vrsta 
Število vpisanih 

[31.12.2011] 
Število vpisanih 

[31.12.2012] 
Sprememba 

Letalo 260 246 -5,35% 

Helikopter 26 26 0,00% 

Jadralno letalo 162 174 7,40% 

ULN 123 128 4,06% 

Žiroplan 0 1 100,00% 

Balon 68 78 14,70% 

Motorni zmaj 72 72 0,00% 

Skupaj 701 711  

Med zrakoplovi jih je 48 namenjeno za komercialni letalski prevoz. 
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Tabela 3: Pregled organizacij in licenc 

ORGANIZACIJE IN LICENCE 
Število 

[31.12.2011] 

Število 

[31. 12.2012] 
Sprememba 

Vzdrževalne 

organizacije 

Potrjene po 

Delu 145 

Uredbe 

Evropske 

komisije 

(ES)2042/2003 

15 18 20,00% 

Potrjene po 

Poddelu F Dela 

M Uredbe 

Evropske 

komisije 

(ES)2042/2003 

2 2 00,00% 

Organizacije 

za vodenje 

stalne 

plovnosti  

Potrjene v 

skladu s 

Poddelom G 

Dela M Uredbe 

Evropske 

komisije 

(ES)2042/2003 

18 22 22,00% 

Organizacije 

za 

usposabljanje 

tehničnega 

osebja  

Potrjene v 

skladu z Delom 

147 Uredbe 

Evropske 

komisije 

(ES)2042/2003 

4 4 0,00% 

Proizvodne 

organizacije 

Potrjene v 

skladu z Zlet 
4 1 -75,00% 

Organizacije 

za 

projektiranje 

Potrjene v 

skladu z Zlet 
3 2 -33,33% 

Proizvodnje 

organizacije 

Potrjene 

skladno s 

Poddelom G 

dela 21 uredbe 

21/2012 

0 1 100,00% 

Licence 

Izdane v skladu 

z Delom 66 

Uredbe 

evropske 

komisije 

(ES)2042/2003 

357 362 1,40% 

Izdane na 

podlagi 

nacionalnih 

predpisov 

34 35 2,94% 
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2.2.1.2 UPRAVNE NALOGE V LETU 2012 

Vlog za spremembe in izdaje spričevala na področju potrjenih organizacij je bilo 

39, kar pomeni še toliko pregledov, ker moramo na terenu pred vsako potrditvijo 
spremembe, opraviti vsaj eno preverjanje izpolnjevanja zahtev. 

Opravili smo okoli 452 pregledov zrakoplovov zaradi potrditve plovnostnih 

dokumentov (izdaja ali podaljšanje veljavnosti spričevala o plovnosti, izvoznega 
spričevala, dovoljenja za letenje, itd.). 

V register je bilo vpisanih 25 novih letal in izpisanih 22. Opravljenih je bilo okoli 
270 dogodkov, glede rezervacije registrskih oznak, prepisa lastništva, 

spremembe bremen, poizvedbe organov o lastništvu itd. V zadnjem času je zelo 
povečano število poizvedb zaradi osebnih stečajev ali zahtev Policije in Davčne 

uprave. 

Izdano je bilo 128 licenc in potrjenih 20 programov usposabljanja ter 10 
konverzijskih poročil, namenjenih usposabljanju in priznavanju izobraževanja. 

2.2.1.3 NALOGE NADZORA V LETU 2012 

Nekatera izdana spričevala imajo stalno veljavnost, nekatera pa so veljavna od 
enega do treh let. Ker v večini primerov (za vsa spričevala, izdana organizacijam, 
potrjenim v skladu z evropsko zakonodajo) subjekt ne prosi za podaljšanje 

veljavnosti spričevala potrjene organizacije, je uveden stalni nadzor nad 
izpolnjevanjem zahtev, da spričevalo ostane veljavno. Poleg, v skladu z uredbami 

Evropske komisije tako imenovanega stalnega nadzora, smo izvajali tudi 
inšpekcijske nadzore, ki so po vsebini, kar se tiče področja, ki ga ureja evropska 
zakonodaja, enaki. Za spričevala, izdana na podlagi Zakona o letalstvu, je v 

večini dan tudi rok veljavnosti tega spričevala. V tem primeru pa smo v večini 
izvajali inšpekcijski nadzor. Inšpekcijski nadzor smo opravili tudi na podlagi 

prijav ali drugih pokazateljev, da je ta potreben. Oba nadzora smo izvajali s 
subsidiarno uporabo Zakona o inšpekcijskem nadzoru. Nadzori so se v 90 
ostotkih izvajali na terenu, kjer smo imeli direkten vpogled v stanje in smo lahko 

preveri skladnost s predpisanimi pogoji in zahtevami. 

Skladno z uredbami (ES)216/2008, (ES)1702/2003 in (ES)2042/2003 ter 
njihovimi spremembami smo izvajali 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 (sestavni del 
spričevala o plovnosti, ki je omejen na eno leto) organizacija s primernimi 
pooblastili in ne agencija (M.B.303).  

Opravljali so se delni nadzori, kar pomeni, da smo v določenem časovnem 

obdobju opravili nadzor nad celotnimi zahtevami. V večjih podjetjih se ti pregledi 
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opravljajo pogosteje in komisijsko, pri malih pa redkeje in to opravi en sam 

nadzornik. Ugotovitve se evidentirajo v zapisniku, skupaj z roki odprave. 

2.2.1.4 PRISPEVEK K UPRAVLJANJU VARNOSTI V CIVILNEM 
LETALSTVU 

Delo v Sektorju za plovnost je bilo na prvem mestu osredotočeno na povečanje 

letalske varnosti. Pri delu smo poleg varnosti velik poudarek namenili tudi 
doslednemu spoštovanju predpisov in procedur. S tem smo zagotovili enakost 

vseh subjektov brez privilegiranosti posameznikov. Večja kakovost dela je bila 
zagotovljena tudi s stalnim usposabljanjem osebja sektorja.  

Pri opravljanju dela nam je bila poleg spoštovanja predpisov in upoštevanja 

stanja v industriji prioriteta slediti načelom nacionalnega programa v letalstvu. 
Varnost civilnega letalstva smo zagotavljali s pravnimi, tehnološkimi, socialnimi 
in drugimi instrumenti na mednarodni in nacionalni ravni. Civilno letalstvo je 

dejavnost mednarodnega značaja in se lahko kot tako ureja le z mednarodnim 
sodelovanjem in določanjem skupnih standardov. Republika Slovenija je kot 

članica mednarodne skupnosti zavezana k sodelovanju pri oblikovanju in 
posledičnem upoštevanju standardov in priporočil Mednarodne organizacije za 
civilno letalstvo (ICAO), Evropske konference civilnega letalstva (ECAC) in 

Evropske organizacije za varnost zračne plovbe (EUROCONTROL). Posebno 
pozornost smo namenili sodelovanju v strokovnih in političnih telesih Evropske 

skupnosti, ki oblikujejo letalske predpise, predvsem pa stalnemu in strokovnemu 
sledenju ugotovitvam Evropske agencije za letalsko varnost (EASA). Navedena 
agencija ima pomembno vlogo, saj kot najvišji letalsko strokovni nadzorni organ 

v Skupnosti stalno nadzira raven zagotavljanja letalske varnosti pri posameznih 
nacionalnih organih, ki so pristojni za zagotavljanje letalske varnosti. Le z 

aktivnim sodelovanjem v telesih EASA bomo lahko zagotovili čim večjo 
konkurenčnost naše letalske industrije. 

Slovenija ima dolgo tradicijo civilnega letalstva. Za nadaljnjo rast in razvoj 

slovenske letalske industrije bo potrebno vzpostaviti ustrezne pogoje, pri čemer 
bo svojo vlogo odigrala tudi država. Vzpostavitev ustreznega zakonodajnega 
okvira bo industriji omogočala čim hitrejše prilagajanje zahtevam trga in 

konkurence ter temu primerno hitro reševanje postopkov certifikacije. 

S stalnim in učinkovitim nadzorom zagotavljamo, da ostanejo subjekti ves čas 
znotraj postavljenih zahtev. S pravočasno in nadzorovano odpravo neskladij 

podjetja ne bodo utrpela gospodarske škode in bodo konkurenčnejša na 
mednarodnem trgu. Zato je potrebno pravočasno in pravilno načrtovanje 
nadzorov nad dejavnostmi in zrakoplovi.  
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2.2.2 PODROČJE LETALSKIH OPERACIJ IN LICENCIRANJA OSEBJA 

Sektor združuje dve večji področji, in sicer letalske operacije ter licenciranje 

osebja. Bistven element certificiranja in nadzora je pri obeh področjih operacija 
in pomeni aktivnosti ali skupino aktivnosti, ki predstavljajo enako ali podobno 
nevarnost ter zahtevajo določeno opremo ali stopnjo izurjenosti in pristojnost 

osebja, ki ublažijo tveganje, katero ta nevarnost predstavlja. 

Delovno področje letalskih operacij tako zajema nadzor komercialnih in 
nekomercialnih prevozov v letalstvu, področje letalskih prireditev in letov 

zrakoplovov, področje nadzora varnosti drugih evropskih letalskih operatorjev in 
operatorjev iz tretjih držav, področje odstopanj od tehničnih predpisov na 

delovnem področju, pripravo strokovnih podlag (izdaja operativnih in tehničnih 
zahtev, zahtev o varnosti, sodelovanje pri pripravi zakonskih podlag in 
predpisov), spremljanje in poročanje o dogodkih v civilnem letalstvu. 

Delovno področje licenciranja osebja zajema nadzor strokovnosti letalskega in 

drugega strokovnega osebja, področje letalskih šol, področje registra letalskega 
in drugega strokovnega osebja, področje letalske medicine, področje odstopanj 

od tehničnih predpisov na delovnem področju, pripravo strokovnih podlag (izdaja 
operativnih in tehničnih zahtev, zahtev o varnosti, sodelovanje pri pripravi 
zakonskih podlag in predpisov), spremljanje in poročanje o dogodkih v civilnem 

letalstvu. 

Obe delovni področji sta povezani predvsem v operaciji (letalski, zemeljski ali 
izobraževalni) in njuna združitev omogoča učinkovitejši nadzor celovitega 

izpolnjevanja zahtev za letalski promet. 

2.2.2.1 NALOGE DELOVNEGA PODROČJA 

V Sektorju za letalske operacije in licenciranje osebja so se opravljale naslednje 

naloge: 

 vodenje in odločanje v upravnih postopkih s področja komercialnih in 
nekomercialnih letalskih operacij in certificiranje letalskih operatorjev,  

 vodenje in odločanje v upravnih postopkih s področja letalskih prireditev in 
letov zrakoplovov, 

 vodenje in odločanje v upravnih postopkih v zvezi z izdajo, spremembo, 

začasno ukinitvijo in odvzemom spričevala letalskega prevoznika, 
operativne licence ali dovoljenja, izdanega na podlagi predpisov na 

delovnem področju, 

 vodenje in odločanje v upravnih postopkih v zvezi s preverjanjem finančne 
sposobnosti operatorjev, 

 vodenje in odločanje v upravnih postopkih v zvezi z najemom zrakoplovov, 
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 vodenje in odločanje v upravnih postopkih s področja letalskega in 

drugega strokovnega osebja ter letalskih šol, 

 izvajanje stalnega nadzora na delovnem področju, 

 nadzor nad izvajanjem predpisov na delovnem področju, 

 koordinacija in izvajanje nadzora varnosti operatorjev in zrakoplovov 
drugih držav, ki pristajajo na letališčih v Republiki Sloveniji (SAFA), 

 izdaja dovoljenj operaterjem iz drugih držav za operacije v pogojih 
zmanjšane vidljivosti,  

 potrjevanje predlogov programov usposabljanja letalskega in drugega 

strokovnega osebja, 

 izvajanje usposabljanj z delovnega področja za uporabnike, 

 vodenje registra letalskega in drugega strokovnega osebja, 

 naloge s področja letalske medicine (preverjanje pogojev glede 
zdravstvenih zahtev in omejitev oziroma zdravstvene sposobnosti 

letalskega osebja), 

 vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih z delovnega področja, 

 vodenje prekrškovnih postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom 
o prekrških na področju dela sektorja, 

 vodenje predpisanih in internih evidenc prekrškovnih postopkov, 

 vlaganje kazenskih ovadb z delovnega področja, 

 odobritev izjem in/ali odstopanj od tehničnih predpisov na delovnem 

področju, 

 izdaja direktiv o varnosti, 

 izdaja operativno-tehničnih zahtev, 

 izdaja postopkov in priročnikov za delo nadzornega osebja agencije, 

 izdaja sprejemljivih načinov skladnosti in navodil, 

 izvajanje usposabljanj z delovnega področja za uporabnike, 

 spremljanje in analiziranje poročil o dogodkih v civilnem letalstvu z 

delovnega področja, 

 spremljanje in implementiranje sistema upravljanja varnosti in zahtevanih 
sistemov zagotavljanja kakovosti, 

 spremljanje in implementacija predpisov in njihovih sprememb na 
delovnem področju, 

 ažuriranje prilog k Čikaški konvenciji,  

 sodelovanje pri urejanju Zbornika letalskih predpisov, 

 zagotavljanje podpore strankam glede pojasnjevanja predpisov in 

standardov na delovnem področju, 
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 vodenje evidenc in izdelava analiz, študij in drugih strokovnih gradiv z 

delovnega področja, 

 statistično poročanje in statistične raziskave, 

 izdelava poročil o stanju na področju dela sektorja, 

 priprava letnega in petletnega načrta dela sektorja, 

 sodelovanje pri pripravi letnega poročila agencije s področja dela ter 

drugih poročil - ocen o stanju na področju dela,  

 druge naloge v skladu z letalskimi predpisi na delovnem področju, 

 sodelovanje pri pripravi predpisov z delovnega področja in drugih 

najzahtevnejših gradiv, 

 vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah in drugih 

oblikah sodelovanja, 

 sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost v letalstvu ter drugimi 
mednarodnimi organizacijami in organi z delovnega področja. 

Nadzor, stalni in inšpekcijski, se je v letu 2012 izvajal nad organizacijami in 
listinami, ki so prikazane v tabeli št. 4 in v tabeli št. 5. 

Tabela 4: Pregled licenc, dovoljenj in spričeval 

LICENCE, DOVOLJENJA IN 

SPRIČEVALA 
Število 

[31.12.2011] 
Število 

[31.12.2012] 
Sprememba 

Licenca prometnega pilota letala 

180 

 

233 

 

+ 29% 

Licenca poklicnega pilota letala 

330 

 

377 

 

+ 14% 

Licenca športnega pilota letala 

956 

 

1034 

 

+ 8% 

Licenca prometnega pilota helikopterja 

24 

 

26 

 

+ 8% 

Licenca poklicnega pilota helikopterja 

34 

 

35 

 

+ 3% 

Licenca športnega pilota helikopterja 

12 

 

23 

 

+ 92% 

Pilot jadralnega letala 

 371 

 

497 

 

+ 34% 

Dovoljenje pilota ultralahke letalne 

naprave 

 315 

 

323 

 

+ 3% 

Dovoljenje padalca 

 271 

 

238 

 

- 12% 

Dovoljenje pilota jadralnega padala 

1211 

 

1300 

 

+ 7% 

Dovoljenje pilota jadralnega zmaja 

142 

 

148 

 

+ 4% 
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Dovoljenje prosto letečega balona 

65 

 

64 

 

- 2% 

Dovoljenje člana kabinskega osebja 

221 

 

129 

 

- 42% 

Zdravniško spričevalo za 1./2. razred 
645 

 

684 

 

+ 6% 

Zdravniško spričevalo za 2. razred 
946 

 

1203 

 

+ 27% 

Zdravniško spričevalo evropskega 

razreda 3 47 

 

83 

 

+ 77% 

Zdravniško spričevalo drugega 

letalskega in str. osebja 108 

 

89 

 

- 18% 

Zdravniško spričevalo LAPL (od 2012 

dalje) - 

 

2 
 

Letalski medicinski izpraševalec 
27 

 

26 

 

- 4% 

 

 

Tabela 5: Pregled spričeval in dovoljenj organizacij in centrov 

SPRIČEVALA IN DOVOLJENA 
ORGANIZACIJ IN CENTROV 

Število 
[31.12.2011] 

Število 
[31.12.2012] 

Sprememba 

Spričevalo letalskega prevoznika 10 9 -10% 

Dovoljenje za izvajanje letalske 

dejavnosti 
24 24 

0% 

Spričevalo letalskih šol in drugih organizacij 

 FTO 10 10 0% 

 TRTO 2 3  +50% 

 RF 23 19 -18% 

 TC (strokovno osebje) 4 4 0% 

 TC (letalsko osebje) 13 15 +15% 

Letalski medicinski center 3 3 0% 

 

2.2.2.2 UPRAVNE NALOGE V LETU 2012 

Sektor za letalske operacije in licenciranje osebja prične upravno nalogo na vlogo 

stranke ali po uradni dolžnosti. Praviloma in največkrat se to zgodi na vlogo 
stranke. 

Tabela 6: Število rešenih upravnih zadev po posameznih področjih letalskih operacij 

PODROČJE DELA – UPRAVNI POSTOPEK Število rešenih zadev 

Splošne zadeve na področju letalskih operacij 34 

Spričevala letalskih prevoznikov 44 

Ostala dovoljenja za opravljanje letalskih dejavnosti 55 
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PODROČJE DELA – UPRAVNI POSTOPEK Število rešenih zadev 

Operativne licence 18 

Dovoljenja za posamezne letalske dogodke  

in aktivnosti 
60 

Dovoljenja za operacije v pogojih zmanjšane vidljivosti  

in druga pooblastila 
2 

Dovoljenja tujim subjektom za lete v/iz Slovenije 5 

Potrjevanje operativnih priročnikov  

in priročnikov zagotavljanja kakovosti 
72 

Dovoljenja za uporabo simulatorjev letenja 17 

Najem letal s posadko 4 

Reševanje prijav, prekrškovne zadeve 112 

Število rešenih upravnih zadev na področju letalskih operacij je bilo nekoliko 
večje od predvidenega, predvsem na področju zadev po uradni dolžnosti. 

Področje letalskih operacij: 

V oktobru 2012 je pričela veljati nova Uredba (EU) št. 956/2012 na področju 
letalskih operacij. Uredba še ne ureja celotnega področja komercialnih in 

nekomercialnih operacij, kot je predvideno po osnovni uredbi 216/2008 (zahteve 
za nacionalne letalske oblasti, organizacijske zahteve za komercialne in 
nekomercialne operacije s kompleksnimi zrakoplovi, tehnične zahteve za 

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

Slovenija v letu 2012 še ni pričela izvajati navedene uredbe, saj bo s pomočjo 

»opt-out« pravice, ki jo imajo države na voljo za implementacijo navedene 
uredbe, pričela uredbo izvajati v oktobru 2014, kar bo omogočilo postopen 

prehod na uporabo novih pravil za certificiranje in ureditev določenih postopkov 
znotraj agencije, ki morajo biti skladni z zahtevami nove uredbe.  

Agencija je v letu 2012 pripravila nov priročnik za delo letalskih nadzornikov na 
področju letalskih operacij, ki vsebuje številne procedure in zahteve, ki v 

preteklosti niso bile definirane, so pa velikega pomena za varnost v letalstvu. 
Postopki so bolj dodelani kot v preteklosti, upoštevane so številne 

pomanjkljivosti, ki so v veliki meri z novimi postopki odpravljene. Predvsem 
imajo navedeni postopki veliko vrednost v smislu poenotenja, kar omogoča 
nadzornemu osebju lažje preverjanje kriterijev strank v postopkih, strankam pa 

bolj enakopravno obravnavo v postopkih. 

Področje licenciranja osebja: 

Konec leta 2011 je pričela veljati nova Uredba (EU) št. 1178/2011 na področju 

licenciranja osebja in organizacij za izvajanje usposabljanja, ki jo je Slovenija 
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implementirala v prvi polovici letal 2012. Uredba je prinesla številne spremembe, 

v zvezi s katerimi je agencija organizirala predavanja, pripravila nove strokovne 
podlage in objavila del novih zahtev za fizične in pravne osebe, ki so predmet 
licenciranja po navedeni uredbi.  

V teku je priprava uredbe o izvajanju Uredbe (EU) 1178/2011, v katero je bilo v 

letu 2012 angažirano tako pravno kot strokovno osebje in ki naj bi bila usklajena 
v letu 2013. Uredba bo konkretno uredila postopke agencije in uporabnikov 

storitev agencije na področju licenciranja osebja in organizacij za izvajanje 
usposabljanja. 

 

2.2.2.3 NALOGE NADZORA V LETU 2012 

Nadzorna funkcija sektorja za letalske operacije in licenciranje osebja se izraža 

predvsem v naslednjih obligacijah: 

 ustreznost letalskih operaterjev, da zagotavljajo varno in učinkovito 
letalsko operacijo, 

 sposobnost letalskih operaterjev, da konstantno in varno izvajajo letalsko 
operacijo z ozirom na certifikacijski kriterij, 

 ustrezna organizacija letalskih šol, njihovih programov usposabljanja in 

oseb za usposabljanje, 

 spoštovanje predpisanih postopkov in predpisov na letalskem področju, 

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

 doseganje minimalnih znanj, izkušenj in spretnosti za licencirano osebje. 

Stalni nadzor in nadzor nad izvajanjem letalskih predpisov in pravnih aktov ter 
prekrškovni postopki v zvezi s temi predpisi se nanašajo predvsem na varnost 
letenja in komercialnih letalskih operacij, varnost v zvezi z drugimi letalskimi 

dejavnostmi, osebjem in napravami, ki se uporabljajo v civilnem letalstvu, 
operativno licenco in druge naloge nadzora varnosti, določene z izvedbenimi 

predpisi evropske skupnosti.  

V letu 2012 se je vršil nadzor po posameznih področjih sektorja, kakor je to 
prikazano v Prilogi št. 3. V zvezi z licenciranjem osebja je bil nadzor vezan 
predvsem na preverjanje obstoja in veljavnosti ustreznih potrdil, licenc, 

ratingov… vseh strank, za katere je pristojna agencija. Nadzorniki letalskih 
operacij so vršili nadzore na vseh področjih komercialnih operacij in številnih 

področjih nekomercialnih operacij, s poudarkom na izpolnjevanju organizacijskih 
zahtev in zahtev za odgovorne osebe, usposobljenosti pilotov in ostalega osebja, 
vključenega v letalske operacije, ustreznost zrakoplovov z vidika letalskih 

operacij, vzdrževanja kakovosti in v zvezi z nekaterimi drugimi področji, ki so se 
v preteklosti izkazala kot problematična.  
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Leto 2012 je na področju letalskih operacij žal zaznamovala balonarska nesreča 

na ljubljanskem barju, kar je pokazalo pomanjkljivo urejeno področje dejavnosti 
z baloni, tako komercialne kot nekomercialne. Agencija je sprejela direktivo o 
varnosti do vzpostavitve pravil za balonarje, ki so bila objavljena v obliki 

Operativno tehnične zahteve za opravljanje zračnega prevoza z baloni na spletni 
strani agencije. 

Pri nadzoru licenciranega osebja je bil v letu 2012 povečan nadzor nad tistimi 

imetniki potrdil, licenc, ratingov…, ki ne delujejo v okviru komercialnih letalskih 
operacij, saj komercialni letalski prevozniki praviloma sami dobro nadzirajo svoje 
osebje. Na terenu je bilo opravljenih več nenapovedanih inšpekcijskih nadzorov 

imetnikov licenc, ratingov in potrdil. Med stalnimi nadzori so prevladovali nadzori 
inštruktorjev, izpraševalcev in letalskih šol, ki so dolžne voditi ustrezne evidence. 

V letu 2012 je agencija na področju licenciranja osebja usposobila več 

nadzornikov tako za področje stalnih kot tudi inšpekcijskih nadzorov, kar ji je 
omogočilo kakovostnejši nadzor in boljšo organiziranost. 

 

2.2.2.4. PRISPEVEK K UPRAVLJANJU VARNOSTI V CIVILNEM LETALSTVU 

Poleg večjega in kakovostnejšega števila nadzorov zaradi večjega števila 

usposobljenih letalskih nadzornikov je bilo v letu 2012 ogromno vloženega dela v 
pripravo strokovnih podlag na področjih, ki jih sektor zajema.  

V letu 2012 so bile v agenciji pripravljene številne strokovne podlage na področju 

letalskih operacij in licenciranja osebja – direktive o varnosti (na področju 
jadralnih padal, jadralnih zmajev, balonov), operativno tehnične zahteve (na 

področju zračnega prevoza potnikov z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji, 
tandem padali, jadralnimi letali, baloni). Navedena področja so bila v preteklem 
obdobju slabo urejena z nacionalno zakonodajo. 

Prav tako je bilo v letu 2012 vloženega veliko strokovnega dela v pripravo 
strokovnih podlag, ki pa so še v fazi priprave (Uredba o izvajanju Uredbe (ES) 
1178/2011, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu, Pravilnik o 

amaterski izdelavi zrakoplovov in številni drugi predpisi).  

Na področju letalskih šol so bili objavljeni številni sprejemljivi načini usklajevanja 
in navodila glede na novo uredbo (Navodila za organizacijo služb in usposabljanje 
osebja na bolnišničnih heliportih, Navodilo za vzpostavitev SMS za ATO s 

prilogami…), izdelan pa je tudi priročnik za delo nadzornega osebja agencije na 
področju certificiranja organizacij za usposabljanje osebja.  

Zaradi omejenih sredstev je bilo usposabljanje osebja agencije optimalno 

organizirano glede na najbolj kritična področja, kjer se kažejo potrebe po 
boljšem poznavanju področij, žal pa je predvsem na področju zagotavljanja 

praktične usposobljenosti letalskih nadzornikov na posameznih tipih letal v 
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komercialnem letalstvu potrebno zagotoviti več usposabljanja, da bi lahko 

zagotovili ustrezno varnost in skladnost z ICAO zahtevami. Tu bo v letu 2013 
potrebno verjetno najemanje zunanjih strokovnjakov za certificiranje posameznih 
postopkov na določenih letalih, kot je to že praksa nekaterih evropskih držav.   

 

2.2.3 PODROČJE LETALIŠČ, VZLETIŠČ IN VAROVANJA 

2.2.3.1 NALOGE DELOVNEGA PODROČJA 

V Sektorju za letališča, vzletišča in varovanje so se v letu 2012 opravljale 

naslednje naloge: 

 vodenje in odločanje v upravnih postopkih s področja letališč, vzletišč, ovir 
in vzletnih točk ter pristajalnih mest, 

 vodenje in odločanje v upravnih postopkih s področja licenciranja 
letališkega strokovnega osebja 

 vodenje in odločanje v upravnih postopkih v zvezi z izdajo obratovalnega 

dovoljenja za letališča in vzletišča, certificiranjem letališč, letališke 
infrastrukture in naprav, 

 vodenje in odločanje v upravnih postopkih  v zvezi z izdajo potrdil (licenc) 
in vpisa pooblastil, podaljšanja in obnove pooblastil s področja licenciranja 
letališkega strokovnega osebja, 

 vodenje in odločanje v upravnih postopkih v zvezi z izdajo certifikatov za 
letalske šole  

 izvajanje stalnega nadzora na delovnem področju, 

 nadzor nad izvajanjem predpisov na delovnem področju, 

 vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih z delovnega področja, 

 izdajanje predhodnega soglasja za gradnjo in rekonstrukcijo objektov v 
coni letališča, 

 izdajanje projektnih pogojev in soglasja za gradnjo ovir v zračnem 
prometu, 

 sodelovanje v postopkih certificiranja obratovalcev druge infrastrukture na 
letališčih, 

 sistemsko planiranje s področja letališč in prostorskega planiranja in 

razvoja letališč oziroma nadzora in usmerjanja razvoja državnih in 
občinskih prostorskih sestavin planskih aktov glede medsebojnega odnosa 

letališča in drugih planskih celot v njihovi okolici, 

 določanje pogojev za varno obratovanje letališč, 

 izvajanje nalog vezanih na obratovalni čas javnih letališč, 
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 izvajanje nalog vezanih na letališke pristojbine, 

 izvajanje nalog vezanih na storitve zemeljske oskrbe, 

 odobritev priročnikov, navodil in drugih gradiv z delovnega področja, 

 vodenje vpisnika letališč in vzletišč Republike Slovenije, 

 vodenje evidence vzletnih točk in pristajalnih mest, 

 vodenje in odločanje v upravnih postopkih s področja varovanja civilnega 

letalstva in olajšav,  

 spremljanje in implementacija varnostnih zahtev in tehnologij 
mednarodnih organizacij s področja varovanja, 

 izdaja dovoljenj za gibanje in zadrževanje na javnih letališčih in v objektih 
navigacijskih služb zračnega prometa, 

 odobritev varnostnih programov obratovalcev letališč, letalskih 
prevoznikov, reguliranih agentov, navigacijskih služb zračnega prometa in 
obratovalcev druge infrastrukture, 

 odobritev programov usposabljanja s področja varovanja obratovalcev 
letališč, letalskih prevoznikov, reguliranih agentov, navigacijskih služb 

zračnega prometa in obratovalcev druge infrastrukture, 

 priprava, usklajevanje, izvajanje in vzdrževanje programov usposabljanja 
s področja varovanja civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega 

vmešavanja za imetnike dovoljenj za gibanje in zadrževanje na javnih 
letališčih in v objektih navigacijskih služb zračnega prometa, 

 vodenje prekrškovnih postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom 
o prekrških na področju dela sektorja, 

 vodenje predpisanih in internih evidenc prekrškovnih postopkov, 

 vlaganje kazenskih ovadb z delovnega področja, 

 izdaja operativno-tehničnih zahtev, 

 izdaja direktiv o varnosti, 

 izdaja postopkov in priročnikov za delo nadzornega osebja agencije, 

 izdaja sprejemljivih načinov skladnosti in navodil, 

 izvajanje usposabljanj z delovnega področja za uporabnike, 

 analiziranje poročil o dogodkih v civilnem letalstvu z delovnega področja, 

 ažuriranje prilog k Čikaški konvenciji,  

 sodelovanje pri urejanju Zbornika letalskih predpisov, 

 vodenje evidenc in izdelava analiz, študij in drugih strokovnih gradiv z 
delovnega področja, 

 izdelava poročil o stanju na področju dela sektorja, 

 statistično poročanje in statistične raziskave,  
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 druge naloge v skladu z letalskimi predpisi na delovnem področju, 

 priprava letnega in petletnega načrta dela sektorja, 

 sodelovanje pri pripravi letnega poročila agencije s področja dela ter 
drugih poročil - ocen o stanju na področju dela,  

 sodelovanje pri pripravi predpisov z delovnega področja in drugih 
najzahtevnejših gradiv, 

 vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah in drugih 
oblikah sodelovanja, 

 sodelovanje z Evropsko komisijo, Evropsko agencijo za varnost v letalstvu, 

ECAC ter drugimi mednarodnimi organizacijami in organi z delovnega 
področja. 

Objekti,  nad katerimi se izvaja stalni in inšpekcijski nadzor so prikazani v tabeli 
št. 7. 

Tabela 7: Pregled objektov v vpisniku in evidenci 

VPISNIK IN EVIDENCA 
Število 

[31.12.2011] 

Število 

[31.12.2012] 
Sprememba 

Javna mednarodna letališča 3 3 0,00% 

Javna letališča 13 13 0,00% 

Heliporti 0 1 100,00% 

Vzletišča 24 27 12,50% 

Vzletne točke in pristajalna mesta 12 23 91,70% 

 

2.2.3.2 UPRAVNE NALOGE V LETU 2012 

V letu 2012 smo zaključili 1632 upravnih zadev ter izvajanje drugih del in nalog, 

ki izhajajo iz vsebine in področja dela sektorja (sodelovanje v delovnih skupinah, 
spremljanje domače in mednarodne zakonodaje in tehnologije, itd.). 

V letu 2012 je sektor poleg ostalih strokovnih nalog iz svojega področja, prevzel 

naloge še iz dveh področij: 

 naloge iz področja licenciranja letališkega strokovnega osebja, ki zajema 
izvajanje izpitov za letališko strokovno osebje ter izdajo potrdil ( licenc) in 

vpis pooblastil ter podaljšanje in obnova pooblastil letališkemu 
strokovnemu osebju in 

  nadzor nad letalskimi šolami in izdaja certifikatov 

 

 



 
LETNO POROČILO – NALOGE V ZVEZI Z NADZOROM IN UPRAVLJANJEM VARNOSTI 

 

25 

 

Tabela 8: Število zadev – upravni postopek za leto 2012  

PODROČJE DELA – UPRAVNI POSTOPEK ŠTEVILO ZADEV 

Izdaja predhodnega soglasja za gradnjo in rekonstrukcijo objektov 
v območju izključne, omejene in nadzorovane rabe letališča in v 
območju vzletišč in heliportov ter izdaja predhodnega soglasja za 

postavitev/odstranitev ovir za zračni promet 

 
 
 

192 

Izdaja projektnih pogojev za objekte v območju izključne, 
omejene in nadzorovane rabe letališča v območju vzletišč in 
heliportov 

 
 

77 

Izdaja obratovalnega dovoljenja za letališče 13 

Izdaja obratovalnega dovoljenja za vzletišče 27 

Izdaja obratovalnega dovoljenja za heliport 1 

Izdaja odločbe o vpisu letališč, vzletišč in heliportov v Vpisnik 
letališč, vzletišč in heliportov RS in odločb o spremembah v 
Vpisniku 

                                   
 

 4 

Izdaja odločbe o vpisu vzletnih točk in pristajalnih mest v 
evidenco 

 
11 

Izdaja obratovalnega dovoljenja obratovalcem druge 
infrastrukture na letališču 

 
5 

Izdaja predhodnega soglasja k obratovalnemu času javnega 
letališča 

 
9 

Izdaja strokovnega mnenja k državnim in občinskim prostorskim 
načrtom in spremembam prostorskih planov občin 

 
78 

Potrjevanje varnostnih programov  8 

Izdaja dovoljenj za gibanje in zadrževanje na javnih letališčih in v 
objektih navigacijskih služb zračnega prometa 

 
750 

Izdaja odločb za prevoz krvotvornih matičnih/celic kostnega 
mozga za namen zdravljenja rakavih bolezni krvi in krvotvornih 
organov 

 
 

0 

Izdaja sklepov s katerimi se imenuje začasni presojevalec za 

izvedbo preizkusa v okviru upravno-strokovnega nadzora ukrepov 
varovanja civilnega letalstva 

 

 
3 

Certificiranje letalskih šol 1 

Izdaja potrdil ( licenc ) in vpis pooblastil, podaljšanje in obnova 
pooblastil letališkemu strokovnemu osebju 

 
118 

Izvajanje izpitov za letališko strokovno osebje 34 

Ostalo 18 

Skupaj 1349 
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Tabela 9: Število dogodkov – druge naloge v letu 2012 

PODROČJE DELA – DRUGE NALOGE Predvideno število  

Vzdrževanje baz podatkov 48 

Udeležba pri tehničnih pregledih po ZGO 6 

Varnostno usposabljanje za zaposlene v državni 

upravi 

 

10 

Ažuriranje AIP 12 

Vodenje evidenc in vpisnika 24 

Skupaj: 100 

2.2.3.3 NALOGE NADZORA V LETU 2012 

Število opravljenih stalnih in inšpekcijskih nadzorov je razvidno iz Priloge št. 3. 

2.2.3.4 PRISPEVEK K UPRAVLJANJU VARNOSTI V CIVILNEM 

LETALSTVU 

V cilju poenotenja izdaj dovoljenj za gibanje na javnih letališčih RS in izdelave 
identifikacijskih priponk, je Sektor za letališča, vzletišča in varovanje v letu 2012 

pristopil k pripravi koncepta enotne identifikacijske priponke za javna letališča 
RS, ki jo bo izdajala agencija. S tem bodo upravičenci do dovoljenja za gibanje 

na javnih letališčih RS - istočasno z dovoljenjem, dobili ustrezno identifikacijsko 
priponko. Agencija bo tako imela poleg neposrednega nadzora nad izdanimi 
dovoljenji tudi neposredni nadzor nad izdanimi identifikacijskimi priponkami, kar 

bo praktično onemogočilo izdajo neustreznih identifikacijskih priponk. 

Za navedeno spremembo je Sektor za letališča, vzletišča in varovanje v letu 

2012 pripravljal strokovno gradivo za ustrezno spremembo Zakona o letalstvu in 
Letalskega varnostnega programa RS.  

Postopek v letu 2012 ni bil zaključen. 

 

2.2.4 PODROČJE NAVIGACIJSKIH SLUŽB ZRAČNEGA PROMETA 

Sektor za navigacijske službe zračnega prometa je v letu 2012 pokrival naslednja 
področja: 

 certificiranje in nadzor izvajalcev:   

o služb zračnega prometa (ATS), 

o službe letalskih informacij (AIS), 

o služb letalskih telekomunikacij (CNS) in 
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o služb letalske meteorologije (MET), 

 licenciranje in nadzor osebja navigacijskih služb zračnega prometa, 

 certificiranje in nadzor nad izvajalci usposabljanja letalskega in 
drugega strokovnega osebja z delovnega področja, 

 usklajevanje akcij iskanja in reševanja za civilno letalstvo, 

 poročanje, analiza in vodenje evidence nevarnih dogodkov v civilnem 

letalstvu, 

 izdaja obratovalnih dovoljenj za sisteme in naprave navigacijskih 
služb zračnega prometa, 

 reševanje pritožb potnikov glede pravic potnikov in invalidnih oseb oz. 
oseb z zmanjšano  mobilnostjo, 

 mednarodno sodelovanje s področja dela, itd. 

2.2.4.1 NALOGE DELOVNEGA PODROČJA 

V Sektorju za navigacijske službe zračnega prometa so se opravljale naslednje 

naloge: 

 vodenje in odločanje v upravnih postopkih s področja navigacijskih služb 
zračnega prometa, 

 izvajanje stalnega nadzora na delovnem področju, 

 nadzor nad izvajanjem predpisov na delovnem področju, 

 vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih z delovnega področja, 

 sodelovanje in nadzor pri objavljanju letalskih informacij, 

 vzpostavljanje funkcije usklajevanja akcij iskanja in reševanja za civilno 
letalstvo, 

 določitev in stalno spremljanje ključnih kazalnikov uspešnosti izvajalcev 
navigacijskih služb zračnega prometa (okoljski, varnostni, zmogljivostni 

ter stroškovna učinkovitost), 

 izvajanje monitoringa nad izvajanjem načrta izvedbe pregledov 
uspešnosti, spremljanja izvedbe ter doseganja zastavljenih ciljev na 

nacionalni ravni in na ravni funkcionalnih blokov zračnega prostora, 

 poročanje o izvajanju pregledov uspešnosti in koordinacija z ostalimi 

nacionalnimi nadzornimi organi znotraj funkcionalnega bloka zračnega 
prostora, 

 spremljanje in koordinacija vseh deležnikov (stakeholderjev) pri 

implementaciji enotnega evropskega neba ter poročanje o tem skozi LSSIP 
mehanizem, 

 varnostni nadzor sprememb funkcionalnih sistemov izvajalcev 
navigacijskih služb zračnega prometa, 
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 nadzor nad stroškovnimi bazami izvajalcev navigacijskih služb zračnega 

prometa, 

 vodenje upravnih postopkov v zvezi z licenciranjem letalskega osebja 
navigacijskih služb zračnega prometa, 

 nadzor nad organizacijami za usposabljanje letalskega osebja navigacijskih 
služb zračnega prometa, 

 vodenje prekrškovnih postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom 
o prekrških na področju dela sektorja, 

 vodenje predpisanih in internih evidenc prekrškovnih postopkov, 

 izdaja postopkov in priročnikov za delo nadzornega osebja agencije, 

 izdaja sprejemljivih načinov skladnosti in navodil, 

 zbiranje, vodenje in analiziranje poročil o dogodkih v civilnem letalstvu z 
delovnega področja, 

 pregled posodobitev prilog k Čikaški konvenciji, 

 koordiniranje priprave podatkov na nivoju agencije in posredovanje 
podatkov za namen priprave in ažuriranja Zbornika letalskih informacij, 

 sodelovanje pri urejanju Zbornika letalskih predpisov, 

 vodenje evidenc in izdelava analiz, študij in drugih strokovnih gradiv z 
delovnega področja, 

 izdelava poročil o stanju na področju dela sektorja, 

 statistično poročanje in statistične raziskave, 

 priprava letnega in petletnega načrta dela sektorja, 

 sodelovanje pri pripravi letnega poročila agencije s področja dela ter 

drugih poročil - ocen o stanju na področju dela, 

 druge naloge v skladu z letalskimi predpisi na delovnem področju, 

 sodelovanje pri pripravi predpisov z delovnega področja in drugih 

najzahtevnejših gradiv 

 vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah in drugih 

oblikah sodelovanja, 

 sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost v letalstvu ter drugimi 
mednarodnimi organizacijami in organi z delovnega področja. 
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Tabela 10: Pregled licenc in dovoljenj 

LICENCE IN DOVOLJENJA Število 

[31.12.2011] 

Število 

[31.12.2012] 
Sprememba 

Licenca kontrolorja zračnega 

prometa 

 

108 

 

106 -1,85% 

Dovoljenje pomočnika kontrolorja 

letenja 
42 45 7,14% 

Licenca učenca kontrolorja 

zračnega prometa 
0 0 

0% 

Licenca osebja službe letalske 

meteorologije 

 

31 

 

28 -9,68% 

Dovoljenje delavca v zrakoplovnih 

informacijskih službah 
11 11 0% 

Dovoljenje tehničnega osebja 

kontrole letenja 
39 521 6,15% 

 

2.2.4.2 UPRAVNE NALOGE V LETU 2012 

V delovno področje Sektorja za navigacijske službe zračnega prometa sodi 
izvajanje upravnih in strokovnih nalog, ki se nanašajo na: 

 pripravo strokovnih in pravnih podlag za upravljanje in nadzor 

navigacijskih služb v zračnem prometu (služb zračnega prometa, letalsko 
meteorološke službe, zrakoplovnih informacijskih služb in tehnične službe 
v kontroli zračnega prometa), 

 pripravo plana dolgoročnega razvoja, 

 upravne in strokovne nadzorstvene naloge, ki se nanašajo na navigacijske 

službe zračnega prometa, 

 zagotavljanje nadzora nad implementacijo in uporabo evropske 
zakonodaje v zvezi z varnim in učinkovitim delovanjem izvajalcev 

navigacijskih služb zračnega prometa, 

 sodelovanje pri nadzoru nad vzdrževanjem stroškovne baze navigacijskih 

služb zračnega prometa, 

 usklajevanje operativnih varnostnih ukrepov, 

 sodelovanje v mednarodnih organizacijah, organih in delovnih telesih, 

 sodelovanje v projektnih skupinah ali drugih oblikah sodelovanja, 

 sodelovanje v stalnih koordinacijskih skupinah, 

 sodelovanje v inšpekcijskih skupinah v okviru EASA kakor tudi v okviru 
FAB CE, 

                                                 
1 V tej številki so glede na predhodno leto zajeta vsa dovoljenja tehničnega osebja kontrole letenja, ne glede na 
zaposlitev. 
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 nadzor načrta izvedbe za navigacijske službe zračnega prometa in funkcije 

omrežja, ki vključujejo cilje uspešnosti glede varnosti, okolja, zmogljivosti 
in stroškovne učinkovitosti, 

 izdelava petletnega plana implementacije enotnega evropskega neba 

LSSIP za obdobje 2012-2016, v skladu s smernicami Eurocontrola, 

 izdelava strokovnih mnenj, poročil in analiz s področja navigacijskih služb 

zračnega prometa, 

 zbiranje in analiziranje poročil o dogodkih v civilnem letalstvu, sledenje 
trendom in poročanje s tega področja, 

 statistično poročanje in statistične raziskave s področja navigacijskih služb 
zračnega prometa, 

 vodenje evidenc s področja navigacijskih služb zračnega prometa, 

 sodelovanje, usklajevanje in odprava neskladij in ugotovitev, 

 koordinacija aktivnosti iskanja in reševanja (SAR), 

 reševanje pritožb s področja pravic potnikov in oseb z zmanjšano 
mobilnostjo (v pristojnosti sektorja do septembra 2012). 

2.2.4.3 NALOGE  NADZORA V LETU 2012 

Sektor za navigacijske službe zračnega prometa je izvajal nadzorne in 
prekrškovne naloge za področje navigacijskih služb zračnega prometa, med 

katere sodijo:  

 izvajanje stalnega nadzora, 

 izvajanje prekrškovnih nalog, 

 izvajanje nadzora nad izvajanjem letalskih predpisov na področjih iz 

svoje pristojnosti, 

 druge nadzorne in prekrškovne naloge, določene z letalskimi predpisi, 

ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji. 

Izvajanje stalnega nadzora in nadzora nad izvajanjem letalskih predpisov 
(inšpekcijski nadzor) se je izvajalo v okviru dvoletnega plana nadzora. V okviru 

dvoletnega plana nadzora so zajete vse službe, enote, organizacije in vse 
zahteve s področja navigacijskih služb zračnega prometa. 

a) Realizacija presoj javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, 
d.o.o. (KZPS): 

Redno izvajanje presoj v KZPS v letu 2012 se je odvijalo po dvoletnem planu 

presoj.  

Tako smo v letu 2012 pregledali: 
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 usklajenost s skupnimi zahtevami EU za izvajalce navigacijskih služb 

zračnega prometa, 

 usklajenost s SES in izvedbenimi uredbami, 

 usklajenost z nacionalno zakonodajo, 

 nadzor nad izvedbo predlaganih korektivnih ukrepov odobrenih s 
strani nacionalnega nadzornega organa. 

b) Realizacija presoj Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO): 

Redno izvajanje presoj v ARSO v letu 2012 se je odvijalo po dvoletnem planu 

presoj. V letu 2012 je ARSO-u potekla veljavnost certifikata izvajalca 
navigacijskih služb zračnega prometa. V postopku podaljševanja njegove 

veljavnosti smo preverili skladnost s skupnimi zahtevami. 

Tako smo v letu 2012 pregledali: 

 usklajenost s skupnimi zahtevami za izvajalce navigacijskih služb 
zračnega prometa, 

 usklajenost z ICAO Prilogo 3 o meteoroloških službah za mednarodno 
zračno plovbo, 

 usklajenost z nacionalno zakonodajo, 

 nadzor nad izvedbo predlaganih korektivnih ukrepov odobrenih s 
strani nacionalnega nadzornega organa. 

 

Zaradi občutnega kadrovskega primanjkljaja – v sektorju sta zaposlena le dva 
usposobljena nadzornika – so se naloge izvajale skladno z zmožnostmi. 

 

2.2.4.4 PRISPEVEK K UPRAVLJANJU VARNOSTI V CIVILNEM 

LETALSTVU 

Aktivnosti Sektorja za navigacijske službe zračnega prometa z namenom 
prispevati k upravljanju varnosti v civilnem letalstvu so predvsem: 

 izvajanje nadzorstvenih nalog, 

 zagotovitev ustrezno usposobljenega nadzorstvenega in ostalega 
strokovnega osebja, 

 določitev in stalno spremljanje varnostnih kazalnikov uspešnosti izvajalcev 

navigacijskih služb zračnega prometa, 

 varnostni nadzor sprememb funkcionalnih sistemov izvajalcev 

navigacijskih služb zračnega prometa, 
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 izdaja direktiv o varnosti, 

 zbiranje, vodenje in analiziranje poročil o dogodkih v civilnem letalstvu z 
delovnega področja, 

 sodelovanje pri pripravi predpisov z delovnega področja in drugih 

najzahtevnejših gradiv, 

 vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah in drugih 

oblikah sodelovanja, 

 sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost v letalstvu ter drugimi 
mednarodnimi organizacijami in organi z delovnega področja, 

 ter druge naloge in ukrepi z namenom zviševanja varnosti v civilnem 
letalstvu. 

Usposabljanje uslužbencev sektorja se je izvajalo po kriterijih EU (Uredba 
komisije (ES) št. 1034/2011) in nacionalnih kriterijih za doseganje potrebnega 
strokovnega nivoja za uspešno izvedbo vseh nalog sektorja. 

Zaposleni v sektorju so za namen pridobitve certifikata NSA Training Initiative 

prednostno izvajali  usposabljanja v Eurocontrolu  (IANS Luxembourg). 

 

2.2.5     NADZOR IN UPRAVLJANJE VARNOSTI 

V tabeli št. 11 je prikazano načrtovano število dni nadzorov in upravljanja 

varnosti ter predvideni stroški za leto 2012 (certifikacija, stalni nadzor). 
 
Tabela 11: Predvideno število delovnih dni in stroški v letu 2012 

NADZOR IN UPRAVLJANJE VARNOSTI 

Področje Financiranje Načrtovano 

število dni 

Predvideni 

stroški 

Plovnost 
Proračun 1.347 423.802 € 

Tarife 1.070 439.100 € 

Plovnost Skupaj 2.417 862.902 € 

Operacije_Licenciranje 
Proračun 1.813 650.782 € 

Tarife 1.311 498.900 € 

Operacije_Licenciranje Skupaj 3.124 1.149.682 € 

Letališča_Varovanje 
Proračun 922 273.874 € 

Tarife 1.131 378.200 € 

Letališča_Varovanje Skupaj 2.053 652.074 € 

Navigacijske_službe_ZP 
Proračun 481 160.575 € 

Pristojbine 1829 558.000 € 

Navigacijske_službe_ZP Skupaj 2.310 718.575 € 

Proračun 4.563 1.509.033 € 
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Tarife2 in Pristojbine 5.341 1.874.200 € 

Skupna vsota 9.904 3.383.233 € 

V tabeli št. 11a je prikazano opravljeno število dni za nadzor in upravljanje 
varnosti v letu 2012. 

Tabela 11a: Dejansko opravljeno število delovnih dni v letu 2012 

NADZOR IN UPRAVLJANJE VARNOSTI 

Področje Financiranje Število dni 

Plovnost 
Proračun 198 

Tarife 1.916 

Plovnost Skupaj 2.114 

Operacije_Licenciranje 
Proračun 2.028 

Tarife 1.244 

Operacije_Licenciranje Skupaj 3.272 

Letališča_Varovanje 
Proračun 816 

Tarife 2.181 

Letališča_Varovanje Skupaj 2.997 

Navigacijske_službe_ZP 
Proračun 138 

Pristojbine 1.189 

Navigacijske_službe_ZP Skupaj 1.327 

Proračun 3.180 

Tarife in Pristojbine 6.530 

Skupna vsota 9.710 

                                                 
2 Znesek v višini 60.000 € iz naslova tarif je bil predviden, da bo financiran s strani državnega proračuna RS za 
potrebe MORS in MNZ 
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2.3 MEDNARODNE AKTIVNOSTI 

Na področju letalske varnosti in zagotavljanja kakovosti je agencija sodelovala v 

mednarodnih organizacijah ICAO, ECAC in Eurocontrol ter v Air Safety Fundation, 
kakor tudi z Evropsko komisijo. V okviru Evropske komisije pa sodeluje 

predvsem v dveh odborih: 

 Odbor za letalsko varnost (Air Safety Committee)  in 

 EASA Odbor  (EASA Committee).   

Obenem je sodelovala na delavnicah in predstavitvah teh organizacij, kjer se 
obravnavajo strokovna vprašanja s področja letalske varnosti in upravljanja 
kakovosti. 

Zaradi uvajanja nove evropske zakonodaje je agencija sodelovala na delavnicah 

in predstavitvah EASA za področje letalske varnosti. Obenem je sodelovala na 
delavnicah in sestankih v zvezi z evropskim programom letalske varnosti (EASP) 
in evropskim načrtom letalske varnosti, ki ga je potrebno letno obnavljati. V 

skladu z zmožnostmi je sodelovala tudi v evropski strateški iniciativi za letalsko 
varnost (European Strategic Safety Initiative - ESSI) v okviru katere delujejo tri 

podskupine: 

 European Commercial Aviation Safety Team (ECAST), 

 Helicopter Safety Team (EHEST) in 

 General Aviation Safety Team (EGAST). 

Ena od pomembnih dejavnosti zgoraj omenjene iniciative in vseh treh podskupin 
je skrb za izboljšanje letalske varnosti in promocija varnosti v komercialnih 
letalskih dejavnostih, kot tudi na področju splošnega letalstva. 

Agencija se je udeleževala predstavitev in delavnic s področja uvajanja nove 

zakonodaje, standardov, SESAR ter upravljanja letalske varnosti pri 
Eurocontrolu. 

Agencija je sodelovala z drugimi nadzornimi organi in EASA na področju 

standardizacije in implementacije evropske zakonodaje, kakor tudi izmenjave 
informacij na področju opravljanja nadzorov in izvajanja usposabljanj pri delu 
(OJT). V zvezi s FAB CE projektom smo intenzivno sodelovati z vsemi vključenimi 

državami in izvajali opravljanje nadzorov v celotnem področju FAB CE. 

Temeljne dejavnosti agencije na mednarodnem področju so bile spremljanje 
stanja razvoja in varnosti civilnega letalstva v mednarodnem okviru, sodelovanje 

z EASA v okviru delovnega področja in sodelovanje v drugih mednarodnih 
zadevah na strokovnem področju. Skladno z letalskimi predpisi in pravnimi akti, 

ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji, je agencija sodelovala v 
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mednarodnih zadevah in z mednarodnimi organizacijami s področja civilnega 

letalstva na operativni in strokovni ravni. Agencija je sodelovala z drugimi 
nacionalnimi pristojnimi organi za civilno letalstvo3 in EASA ter Evropsko komisijo 
v skladu z določbami letalskih predpisov Evropske unije, ki se nanašajo na delo 

nadzornih organov na letalskem področju. Agencija je delovala v skladu z 
usmeritvami ministrstva, pristojnega za promet. 

Agencija je prvenstveno sodelovala z Evropsko komisijo oz. EASA, predvsem s 

stališča strokovnih vprašanj, ki so v pristojnosti agencije. 

Agencija je v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor, Oddelkom 
za letalstvo, sodelovala na sestankih na najvišji ravni zgoraj navedenih 

mednarodnih organizacij, še posebej pri vsebinah glede Enotnega evropskega 
neba in zagotavljanja letalske varnosti.  

V okviru teles EASA je Agencija sodelovala na več področjih, predvsem pa pri 
projektih EASA/NAA Sodelovanje in EASA/NAA Skupne zahteve za strokovno 

usposabljanje. 

2.3.1 PODROČJE PLOVNOSTI 

Članstvo Republike Slovenije v ICAO in EU tudi na področju plovnosti prinaša 

določene pravice in obveznosti. V zvezi s tem smo sodelovali pri pripravi 
predpisov in usklajevanju izvrševanja istih z namenom, da se uporabljajo enako 

v vseh državah članicah. S tem se zagotavlja, da državljani ene države niso v 
podrejenem ali privilegiranem položaju kot državljani ostalih držav članic. 

Zahteve standardizacije smo izpolnjevali na več načinov. Prvi je bilo 
usposabljanje v poznavanju in tolmačenju predpisov, naslednje je bilo sama 

implementacija predpisov na terenu in sodelovanje v telesih EASA. Trenutno že 
sodelujemo na standardizacijskih sestankih, kjer usklajujemo enoten pristop v 

vseh državah. Druga aktivnost, ki se je bomo začeli udeleževati, je sodelovanje v 
EASA inšpekcijah, ki se opravljajo zaradi preverjanja, kako posamezne države 
uporabljajo predpise. Uslužbenci agencije v teh inšpekcijah aktivno sodelujejo 

kot člani tima.  

Z EASA in ICAO agencija sodeluje tudi pri opravljanju inšpekcijskih pregledov v 
agenciji. Postopek in časovnica odprave neskladij se usklajujejo, v postopku 

odprave pa smo stalno v zvezi s subjektom, ki je dal ugotovitve neskladij. 

V mesecu juliju 2012 smo gostili EASA inšpekcijo na področju začetne in stalne 
plovnosti. Petčlanska komisija je pet dni izvajala nadzor dela agencije in 

poblaščenih organizacij. Izdelano je bilo poročilo o ugotovljenih neskladjih, na 
podlagi katerega se je izdelal plan odprave neskladij (Corrective Action Plan). 

                                                 
3
 NAA 
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2.3.2 PODROČJE LETALSKIH OPERACIJ IN LICENCIRANJA OSEBJA 

Največji del sodelovanja v mednarodnih aktivnostih je vezan na sodelovanje z 

EASA. V letu 2012 je bilo še vedno premalo strokovnjakov vključenih v proces 
mednarodnega sodelovanja, saj se strokovnih srečanj udeležuje predvsem 
osebje, ki ni neposredno zaposleno v agenciji in je slabo vzpostavljen pretok 

informacij med posameznimi službami ministrstva in agencijo. Pojavlja se 
potreba po večjem sodelovanju tako na nacionalni kot na mednarodni strokovni 

ravni, kjer bi Slovenija ne le zagotavljala prisotnosti, ampak tudi konstruktivno 
predlagala spremembe in izražala pomisleke, ki izhajajo iz strokovnih izkušenj na 
področju letalskih operacij in licenciranja osebja.  

V oktobru 2012 je EASA pričela s projektom izmenjave strokovnjakov na 
področju letalskih operacij, kjer je Slovenija aktivno vključena in ki bo omogočilo 
lažji dostop do strokovnjakov, ki jih Slovenija sama, predvsem zaradi finančnih 

sredstev, ne more zagotoviti.   

V zvezi z ICAO v letu 2012 ni bilo na področju letalskih operacij in licenciranja 
osebja nobenega sodelovanja, ker se teh srečanj še vedno praviloma udeležuje 

osebje Ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki deluje na področju letalstva.  

2.3.3 PODROČJE LETALIŠČ, VZLETIŠČ IN VAROVANJA 

Sektor za letališča, vzletišča in varovanje je  v letu 2012 sodeloval v naslednjih 

mednarodnih delovnih telesih: 

 EASA; 

 EK; 

 GASR; 

 ICAO; 

 ECAC; 

 Eurocontrol 

 

Sektor za letališča, vzletišča in varovanje je v letu 2012  sodeloval na naslednjih 

mednarodnih presojah kontrole kvalitete in mednarodnih srečanjih: 

 sodelovanje na ponovni inšpekciji Evropske komisije pristojnega organa za 

varovanje civilnega letalstva v Republiki Sloveniji in na letališču Jožeta 
Pučnika Ljubljana, 

 sodelovanje na ECAC Varnostnih forumih, 

 sodelovanje pri ECAC Delovni skupini za olajšave v zračnem prometu, 

 sodelovanje pri Odboru za varovanje civilnega letalstva pri Evropski 

komisiji, 
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 sodelovanje pri izvedbi ECAC presoj varovanja v državah članicah ECAC, 

 sodelovanje pri izvedbi EK inšpekcij v državah članicah, 

 sodelovanje v GASR delovni skupini in 

 sodelovanje pri izvedbi ECAC presoj varovanja v državah članicah ECAC. 

Poročal je tujim organizacijam in evropskim institucijam: 

 Evropska komisija – Načrt odprave pomanjkljivosti ugotovljenih na 
inšpekciji meseca septembra 2011 in 

 Evropska komisija - Letno poročilo o realiziranih upravno strokovnih 

nadzorih v letu 2011. 

EASA je v začetku leta 2012 objavila predlog Implementing rules za področje 
letališč v zvezi z izvajanjem Uredbe 216/2008. Predstavnik sektorja se je udeležil 

sestanka pri EASA vezanega na to tematiko.  

2.3.4 PODROČJE NAVIGACIJSKIH SLUŽB ZRAČNEGA PROMETA  

Na področju navigacijskih služb zračnega prometa je agencija sodelovala v 

različnih mednarodnih organizacijah, in sicer v ICAO, Eurocontrol, EASA, FAB-CE 
in EK: 

a) Mednarodna organizacija za civilno letalstvo (ICAO): 

V okviru organizacije ICAO se je sodelovalo v naslednjih skupinah: 

 ICAO Continuing Monitoring Approach (CMA), ki je naslednik 

programa Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP). 

 

b) Evropska organizacija za varnost v letalskem prometu (EUROCONTROL): 

V okviru Eurocontrola smo sodelovali v naslednjih odborih oziroma 

skupinah: 

 National Supervisory Authority Coordination Platform, 

 NCP WGs (NSA Coordination Platform Working Groups): 

o Interoperability WG; 

o Performance WG; 

o Safety Oversight and On-going compliance WG; 

o Human Resources and Cooperation WG,  

 Peer Review delavnica, 
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 Frequent Management in 

 druge konference, odbori in strokovne skupine s področja sektorja. 

 

c) Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA): 

 ATM/ANS Standardization Coordinator, 

 sodelovanje v evropskih inšpekcijskih skupinah, 

 druge konference, odbori in strokovne skupine s področja sektorja. 

 

d) Funkcionalni blok zračnega prostora - Central Europe (FAB-CE): 

 FAB CE FCC (FAB CE ….), 

 FAB-CE NSA CC (National Supervisory Authority Coordination Group), 

 FAB – CE Peer Review, 

 FAB CE NSA WGs: 

o Safety audits/oversight/ongoing compliance; 

o Assessment of ATM changes/ Interoperability; 

o Safety directives/Safety reports/Performance reports; 

o Criteria for HR assessment/ HR management/Training req.; 

o ATCO/ATSEP licensing; 

o Monitoring of performance plans, 

 Evropska komisija CAA – nominated National Enforcement Body in 

 druge konference, odbori in strokovne skupine s področja sektorja. 

 

e) SES konferenca 

f) druge konference, odbori in strokovne skupine s področja sektorja. 

2.3.5 MEDNARODNE AKTIVNOSTI 

V tabeli št. 12 je prikazano načrtovano število mednarodnih aktivnosti in stroški 
za leto 2012 (sestanki, delavnice). 

 

Tabela 12: Načrtovane mednarodne aktivnosti agencije v letu 2012 

NAČRTOVANE MEDNARODNE AKTIVNOSTI 

Področje Število Število Načrtovano Predvideni 
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dogodkov sodelujočih 

oseb 

število dni strošek 

Plovnost 10 6 90 34.779 € 

Operacije_Licenciranje 12 12 36 14.352 € 

Letališča_Varovanje 6 6 69 23.166 € 

Navigacijske_službe_ZP 10 7 233 79.948 € 

Skupna vsota 38 29 428 152.245 € 

 

V tabeli št. 12a je prikazano opravljeno število mednarodnih aktivnosti v letu 
2012. 

Tabela 12a: Realizirane mednarodne aktivnosti in agencije v letu 2012 

MEDNARODNE AKTIVNOSTI 

Področje 
Število 

dogodkov 

Število 

sodelujočih 

oseb 

Število 

dni 

Plovnost 13 6 43 

Operacije_Licenciranje 14 3 42 

Letališča_Varovanje 17 8 50 

Navigacijske_službe_ZP 38 7 91 

Skupna vsota 82 24 226 
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2.4 PROGRAM PRIPRAVE STROKOVNIH PODLAG ZA SPREJEM IN 

SPREMEMBE LETALSKIH PREDPISOV 

2.4.1 PODROČJE PLOVNOSTI 

Področje plovnosti je zelo obsežno in podvrženo stalnim spremembam. 

Spremembe so nujne zaradi novih spoznanj o zagotavljanju varnosti na 
področju, kar vpliva na spremembe v projektiranju, proizvodnji, vzdrževanju, 
uporabi, itd. ter posledično zakonodaji in usposabljanju. 

Pri samem delu pridemo do spoznanj, da nekatera vprašanja niso primerno 

urejena in je zahteve težko ali celo nemogoče izpolnjevati. Zato je tudi nujno, da 
s predpisi sledimo situaciji in s pravočasnimi spremembami poskrbimo, da 

uporabniki niso prikrajšani za svoje pravice, varnost pa se dvigne na višjo 
stopnjo. Skladno s tem smo začrtali naše aktivnosti glede na prioritete in 
razpoložljive resurse. Veliko zahtev smo izdali skladno z 2. odstavkom 5. člena 

Zakona o letalstvu  tudi kot  tehnične zahteve ali navodila in jih objavili na naši 
spletni strani. S tem smo bili bolj fleksibilni in bolje reagirali na stanje v letalstvu 

in potrebe industrije. 

Pri pripravi predpisov je bila pozornost posvečena tudi ekološki rabi zrakoplovov 
in opreme ter primernosti proizvodnih procesov. Tehnologija gre namreč naprej 

in pred nami je doba uporabe alternativnih in za okolje prijaznejših energentov. 
Začetki razvoja letal na električni pogon so sicer še v razvoju, a imajo vsaj v mali 
aviaciji veliko perspektivo. 

2.4.2 PODROČJE LETALSKIH OPERACIJ IN LICENCIRANJA OSEBJA 

Z novo organizacijo Sektorja letalskih operacij in licenciranja osebja se je 
vzpostavil boljši pretok informacij med področji letalskih operacij in licenciranja 

osebja ter tudi med komercialnimi in nekomercialnimi aktivnostmi. Rezultati 
nadzorov na terenu in žal tudi balonarska nesreča v letu 2012 so prispevali k 

boljši pripravi strokovnih podlag in regulaciji predvsem tistega dela komercialnih 
aktivnosti, ki so vezane na jadralna letala, jadralna padala, balone, tandeme ipd. 

V letu 2012 je stopila v veljavo Uredba (ES) št. 1178/2011 na področju 
licenciranja osebja, zaradi česar je bilo angažirano veliko strokovnega osebja v 

pripravo strokovnih podlag ob prehodu na nove zahteve in implementacijo novih 
pravil.  

V letu 2012 so bile v agenciji pripravljene in objavljene sledeče strokovne 

podlage na področju letalskih operacij in licenciranja osebja: 
- Direktiva o varnosti glede letenja tujih pilotov jadralnih padal in jadralnih 

zmajev; 
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- Direktiva o varnosti glede prepovedi zračnega prevoza s padali za plačilo 

in/ali najem; 
- Direktiva o varnosti glede prepovedi zračnega prevoza z baloni za plačilo 

in/ali najem; 

- Operativno tehnična zahteva za opravljanje zračnega prevoza potnikov z 
jadralnimi padali in jadralnimi zmaji; 

- Operativno tehnična zahteva za opravljanje zračnega prevoza potnikov s 
tandem padalom; 

- Operativno tehnična zahteva za opravljanje komercialnega zračnega 

prevoza potnikov z jadralnimi letali; 
- Operativno tehnična zahteva za opravljanje zračnega prevoza z baloni. 

 
V pripravi so sledeče strokovne podlage, ki v letu 2012 še niso bile sprejete: 

- Uredba o izvajanju Uredbe (ES) 1178/2011; 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu; 
- Pravilnik o amaterski izdelavi zrakoplovov; 

- Pravilnik o nacionalni proizvodnji; 
- Navodilo za preverjanje strokovnosti za podaljšanje ratinga za tipe letala; 

Poleg navedenega so bile objavljene številne druge stokovne podlage v obliki 

navodil, priročnikov, sprejemljivih načinov usklajevanja, kot npr. Priročnik za 
pilote balona: Part FCL (B), Izvajanje zahtev Uredbe EU 1178/2011, ki se 
nanašajo na licenciranje balonarjev (delovno gradivo), Navodilo za spremembo 

licenc, ki so izdane na podlagi nacionalnih predpisov v Part-FCL licence, Navodilo 
za obnovo ratinga za razred ali tip letala,… 

Na področju certificiranja organizacij za usposabljanje letalskega osebja je bil 

sprejet priročnik za delo nadzornega osebja, skladen z zahtevami nove uredbe na 
področju licenciranja osebja, prav tako pa so bili objavljeni številni sprejemljivi 
načini usklajevanja, navodila za organizacije in njihovo osebje ipd. 

Obstoječi Zakon o letalstvu je na področju letalskih operacij in licenciranja osebja 
še vedno potreben določenih sprememb, česar pa v letu 2012 ni bilo mogoče 
izvesti zaradi prioritetne obravnave področij, na katerih so bile sprejete zgoraj 

navedene strokovne podlage. 

2.4.3 PODROČJE LETALIŠČ, VZLETIŠČ IN VAROVANJA 

V Sektorju za letališča, vzletišča in varovanje smo v letu 2012 pristopili k 

izvajanju projekta posodobitve geoinformacijskega sistema (GIS). Cilj projekta je 
omogočiti uporabnikom spletni dostop do 3D prikaza con letališč in heliportov. V 
prikaz so vključene tudi omejitvene ravnine letališč in heliportov.  

Navedena posodobitev bo agenciji omogočila hitrejšo obravnavo vlog za 
pridobitev projektnih pogojev in predhodnih soglasij za pridobitev gradbenih 
dovoljenj ter bolj natančno in hitrejšo pripravo strokovnih mnenj k prostorskim 

načrtom. 
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Uporabnikom letališč in heliportov bo omogočen pregled območja letališč in 

heliportov z vključeno topografijo in priletno odletnimi koridorji ter eventuelnimi 
ovirami. S tem se bo pridobilo na kakovosti priprave poleta ter posredno tudi na 
varnost izvajanja zračnega prometa. 

Postopek v letu 2012 ni bil zaključen. 

Ostale strokovne podlage, ki jih je v letu 2012 pripravil Sektor, se nahajajo v 
Prilogi št. 5. 

2.4.4 PODROČJE NAVIGACIJSKIH SLUŽB ZRAČNEGA PROMETA 

V okviru Sektorja za navigacijske službe zračnega prometa se je v sodelovanju z 

drugimi sektorji izvajalo več projektov: 

 implementacija zakonodaje enotnega evropskega neba SES, 

 sodelovanje z Eurocontrol-om pri polni vzpostavitvi NSA, 

 sodelovanje z drugimi NSA v okviru projekta FAB CE pri harmonizaciji 
postopkov dela in pri vzpostavljanju skupnih nadzorov, predvsem 

zaradi čezmejnega sodelovanja izvajalcev storitev navigacijskih služb 
zračnega prometa, 

 sodelovanje z EASA na področju standardizacijskih inšpekcij, 

 sodelovanje s KZPS pri pregledovanju in potrjevanju dokumentacije 
za novi center za vodenje in kontrolo zračnega prometa ATCC, 

 vzpostavitev funkcije koordiniranja aktivnosti iskanja in reševanja 
SAR, 

 vzpostavitev modela usposobljenosti za posamezne strokovnjake 

sektorja in zagotovitev ustreznega strokovnega  usposabljanja 

 ter drugih projektih z delovnega področja. 

 

2.4.5 PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG 

V tabeli št. 13 so prikazane načrtovane aktivnosti za pripravo strokovnih podlag 
in predpisov ter stroški v letu 2012. 
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Tabela 13: Načrtovane aktivnosti agencije v letu 2012 pri pripravi strokovnih podlag in 

predpisov 

PRIPRAVE STROKOVNIH PODLAG IN PREDPISOV 

 

Področje 

Število 

sodelujočih 

oseb 

 

Načrtovano 

število dni 

 

Predvideni 

strošek 

Plovnost 9 72 26.141 € 

Operacije_Licenciranje 9 107 33.477 € 

Letališča_Varovanje 8 93 31.013 € 

Navigacijske_službe_ZP 9 146 48.091 € 

Skupna vsota 34 418 138.722 € 

 
 

V tabeli št. 13a je prikazano opravljeno število dni za pripravo strokovnih podlag 
in predpisov v letu 2012. 

 
Tabela 13a: V letu 2012 so bili za pripravo strokovnih podlag porabljeni sledeči resursi:  

PRIPRAVE STROKOVNIH PODLAG IN PREDPISOV 

 

Področje 

Število 

sodelujočih 

oseb 

 

Število 

dni 

Plovnost 7 131 

Operacije_Licenciranje 9 318 

Letališča_Varovanje 15 192 

Navigacijske_službe_ZP 4 114 

Skupna vsota 35 755 
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2.5 ZBIRNIK LETNEGA POROČILA 

V tabeli št. 14 je prikazano število porabljenih dni agencije v letu 2012 glede na 

posamezne vrste delovnih nalog. 

Tabela 14: Število dni po vrstah nalog v letu 2012 

VSEBINA LETNEGA POROČILA Število dni 

Nadzor in upravljanje varnosti 9.710 

Lastna in druga dejavnost 110 

Mednarodne aktivnosti 226 

Priprave strokovnih podlag 755 

Skupna vsota 10.801 
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3 POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA CAA ZA LETO 

2012 

3.1 FINANCIRANJE AGENCIJE TER PRIKAZ PRIHODKOV IN 

STROŠKOV ZA LETO 2012 

Agencija se financira s: 

 prihodki iz proračuna Republike Slovenije, 

 prihodki iz pristojbin in povračil stroškov, ki jih v skladu s tarifo 
vplačajo prosilci in imetniki certifikatov in drugih listin, ki jih izdaja 

agencija, 

 s prihodki iz povračil za izvedene certifikacijske postopke, druge 

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

 prihodki od drugih dejavnosti. 

Iz proračuna se financirajo: 

 splošne varnostne naloge in programi agencije,  

 izvajanje strokovnih in razvojnih nalog,  

 mednarodno sodelovanje,  

 nadzor nad izvajanjem letalskih predpisov in prekrškovni postopki ter  

 druge naloge, ki jih agencija izvaja za potrebe drugih državnih 
organov.  

Iz proračuna se financirajo tudi certifikacijske in podobne naloge, če je to 
potrebno zaradi vzdrževanja potrebnega osebja in usposobljenosti 
agencije, kadar zaradi premajhnega obsega prihodkov iz pristojbin in 

povračil stroškov ni mogoče zagotovi stalne usposobljenosti agencije za 
izvajanje predpisanih nalog. 

S prihodki od pristojbin in povračil stroškov se financirajo: 

 naloge odločanja v upravnih zadevah oziroma certificiranja,  

 naloge stalnega nadzora ter 

 druge naloge, povezane z izdajanjem listin in stalnim nadzorom iz 
pristojnosti agencije. 
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Svet agencije je s sklepom št. 900-13/2012/35 z dne 26.10.2012 sprejel 
Program dela in finančni načrt Javne agencije za civilno letalstvo 

Republike Slovenije za leto 2012. 
 

Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 47601-35/2012/3 z dne 
13.11.2012 dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu  Javne 

agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije za leto 2012. 

3.1.1 PRIHODKI 

Na podlagi Pogodbe o izvajanju financiranja programov iz sredstev proračuna RS 
in nadzoru izvajanja financiranja Javne agencije za civilno letalstvo Republike 
Slovenije, CAA mesečno črpa sredstva za izvajanje svojih nalog iz proračunske 

postavke 989810 – Javna agencija za civilno letalstvo, v okviru projekta št. 
2411-11-0004 – Upravljanje civilnega letalstva. Med letom se je zaradi rebalansa 

proračuna za leto 2012 vrednost pogodbe z aneksom št. 1 znižala iz 1.945 000 
EUR na 1.860.000 EUR, nato pa se je z aneksom št. 2 znižala na 1.832.750 EUR 
zaradi sklepa Vlade RS št. 41003-5/2012/93 z dne 19.07.2012. 

 
Tako je CAA v letu 2012 imela prihodkov v višini 3.639.901,88 EUR razdeljenih 

po naslednjih namenih: 
- sredstva proračuna s PP 989810 – Javna agencija za civilno letalstvo RS v 

znesku 1.926.282,00 EUR 

- sredstva pristojbin na zračnih poteh v višini 518.963,97 EUR 

- sredstva iz naslova tarif v višini 1.167.860,74 EUR 

- sredstva iz naslova lastne dejavnosti v višini 3.820,50 EUR 

- sredstva iz naslova druge dejavnosti v višini 14.967,66 EUR 

- sredstva iz naslova obresti v višini 676,21 EUR 

- sredstva iz naslova refundacij službenih poti refundiranih s strani Evropske 
Komisije v višini 7.330,80  EUR 

Prihodki Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije so bili v letu 

2012, razdeljeni po namenu: 

Tabela 15: Realizacija prihodkov v letu 2012 

NAMEN 
Program 

dela 2012 

Realizacija 
2012 

% 
Prihodkov 

Proračun 1.860.000 € 1.926.282,00 €* 103,56 % 

Pristojbine 558.000 € 518.963,97 € 93 % 

Lastna in druga dejavnost 51.266 € 18.788,16 € 36,65% 

Tarife 1.256.200 € 1.167.860,74 € 92,97% 

Prihodki iz refundacij EU / 7.330,80 €  
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Finančni prihodki (obresti) / 676,21 €  

Skupna vsota 3.725.466 € 3.639.901,88 € 97,70% 

*V realizaciji proračuna so upoštevani tudi stroški v višini 93.532 EUR, ki jih je agencija v januarju 

2013 počrpala za namen plač za december 2012 in stroške za letalo Falcon za november in 
december 2012. 

Agencija je imela v letu 2012 tri glavne prihodke- prihodki od proračuna, prihodki 
od pristojbin in prihodki iz tarif. Našteti prihodki so znašali 99,2% vseh prihodkov 

Agencije. Nekaj prihodkov pa smo pridobili tudi iz naslova lastne (pregledi 
posnetkov strukturnih delov letal) in druge dejavnosti (sodelovanje z letalskimi 

organizacijami - letenje). 

V planu dela za leto 2012 je bil znesek pri prihodkih iz proračuna v višini 
1.860.000 EUR, ki pa se je z aneksom št. 2 zmanjšal na 1.832.750 EUR zaradi 
sklepa Vlade RS št. 41003-5/2012/93 z dne 19.07.2012. Dejanski prihodki iz 

proračuna so bili v celoti počrpani. 

53%

14%1%

32%

Proračun

Pristojbine

Lastna in druga dejavnost

Tarife

 

Diagram 1: Prikaz prihodkov agencije v letu 2012 – odstotni delež 

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. Tarife se oblikujejo na enak način, kot se 

oblikujejo takse in dajatve, ki jih obračunava Evropska agencija za varnost v 
letalstvu (Uredba Komisije (ES) št. 593/2007 z dne 31. maja 2007 o taksah in 

dajatvah, ki jih obračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu (UL L št. 
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140 z dne 1. 6. 2007, str. 3) kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije 

(ES) št. 1356/2008 z dne 23. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 
593/2007 o taksah in dajatvah, ki jih obračunava Evropska agencija za varnost v 
letalstvu (UL L št. 350 z dne 30. 12. 2008, str. 46). 

CAA je v skladu s sprejetim finančnim načrtom za leto 2012 in delno iz leta 2013 

iz proračuna dobila za 1.926.282 EUR sredstev, od tega jih je 1.735.755,76 EUR 
porabila za plače javnih uslužbencev  in 190.524,24 EUR za materialne stroške. 

 
Graf 1: Realizacija prihodkov v letu 2012 

 

 

 
 

3.1.2 STROŠKI 

Stroški za delovanje Javne agencije za civilno letalstvo v letu 2012, razdeljeni po 

namenu so: 

Tabela 16: Realizacija stroškov v letu 2012po poslovnem dogodku 

NAMEN 
Plan 2012 

Realizacija 2012 % 

Porabe 

Investicije 304.000 € 81.510,57 € 26,81% 

Materialni stroški 1.111.290 € 999.597,86 € 89,95% 

Plače 2.310.176 € 1.945.919,41 € 84,23% 

Skupna vsota 3.725.466 € 3.027.027,87 € 81,25% 
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Diagram 2: Prikaz stroškov agencije v letu 2012 – odstotni delež 

 

3.1.3 OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV IN STROŠKOV 

Agencija je imela v letu 2012 skupaj 3.639.901,88 EUR prihodkov. 52,92% 

sredstev je bilo pridobljenih iz državnega proračuna RS, 14,26 % sredstev je bilo 
pridobljenih iz pristojbin na zračnih poteh, medtem ko je 32,09 % sredstev 
agencija pridobila na podlagi tarif in 0,73 % iz lastne in druge dejavnosti. 

39.683,54 EUR od načrtovanih prihodkov proračuna je agencija pridobila za 
namen plačil tarif za potrebe drugih državnih organov (Ministrstvo za obrambo, n 

Ministrstvo za zunanje zadeve in Carinska uprava RS). Med prihodki iz naslova 
tarif so vključeni tudi prihodki v višini 181.705 EUR, za katere je še potrebno 
izdati sklepe o stroških in 299.328,10 EUR kratkoročnih terjatev do kupcev.  

V letu 2012 smo porabili  1.945.919,41 EUR za izplačilo plač zaposlenim in tako 

porabili 84,23 % planiranih odhodkov. Na dan 31.12.2012 je bilo v CAA 
zaposlenih 53 javnih uslužbencev (1 za dopolnilno delo), čeprav je bilo za leto 

2012 planiranih 57 zaposlitev, ki pa jih zaradi Zakona za uravnoteženje javnih 
financ (Uradni list RS št. 40/2012, 55/2012 Skl.US in 96/2012-ZPIZ-2) nismo 
smeli realizirati. Realizacija stroškov za plače je posledično nižja od plana za leto 

2012.  

Velik del odhodkov poslovanja agencije so v letu 2012 predstavljali materialni 
stroški poslovanja in investicije. Za materialne stroške smo v letu 2012 porabili 

999.597,86 EUR, kar predstavlja 89,95 % planiranih stroškov. Materialni stroški 
vključujejo pisarniški material, tekoče stroške, stroške vzdrževanja, stroške 

izobraževanja in druge stroške za normalno izvajanje zastavljenih nalog. 
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Realizirani materialni stroški v letu 2012 so bili nižji od planiranih, saj smo zaradi 

rebalansa proračuna in sklepa Vlade RS št. 41003-5/2012/93 z dne 19.07.2012,  
materialne stroške znižali na minimum. V letu 2012 smo imeli planiranih za 
148.000 EUR stroškov izobraževanj, medtem ko jih je bilo realiziranih samo 

78,87 % in sicer v višini 116.730 EUR. Do razlike med realiziranimi stroški 
izobraževanja in planom stroškov izobraževanja za leto 2012 je prišlo, ker so 

organizatorji izobraževanja nekajkrat odpovedali zaradi premajhnega števila 
prijavljenih. Prav tako smo planirali stroške izobraževanja v letu 2012 za nove 
zaposlene, ki pa jih po Zakonu za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS št. 

40/2012, 55/2012 Skl.US in 96/2012-ZPIZ-2) nismo smeli zaposliti in posledično 

so bili stroški izobraževanja za leto 2012 nižji od planiranih.    

V okviru materialnih stroškov so poleg splošnih stroškov poslovanja agencije 

(energija, voda, komunalne storitve, komunikacije, prevozni stroški, službena 
potovanja, stroški rednega vzdrževanja, pisarniški stroški, stroški čiščenja, 

varovanja idr.) zajeti tudi izdatki za strokovno usposabljanje zaposlenih in sicer 
za novo zaposlene in stalno strokovno usposabljanje za obstoječi kader. Velik del 
stroškov so predstavljali zunanji izvajalci, s katerimi je morala agencija skleniti 

pogodbe, in sicer dokler ne zaposli zadostnega števila lastnih kompetentnih 
strokovnjakov in le teh ustrezno ne usposobi in si novo zaposleni ne pridobijo 

kompetenc na področju dela agencije. Ker se je agencija v letu 2012 selila na 
drugo lokacijo so se pojavili stroški povezanih s selitvijo. V materialne stroške so 
zajeti tudi stroški letala Falcon 2000 EX (strošek stalne plovnosti, zavarovanje, 

redno vzdrževanje, gorivo in drugi stroški), ki ga je agencija s sklepom Vlade RS 
št. 37201-2/2012/2 z dne 12.04.2012 dobila v upravljanje, odprodajo in trženje 

v komercialne namene. Stroški povezani z letalom Falcon se pokrivajo iz sredstev 
proračuna. 

 
Graf 2: Realizacija stroškov v letu 2012 
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3.2 INVESTICIJE 

V letu 2012 smo za investicije porabili 81.510,57 EUR. Realizirani stroški za 
investicije so v 26,81%  porabljeni in so bili manjši od planiranih stroškov, ker je 
bil program dela za leto 2012 potrjen šele v novembru 2012, kar posledično 

pomeni, da pred tem nismo mogli začeti z izvedbo javnih naročil. Za zaposlene 
smo kupili novo računalniško opremo, prav tako pa smo kupili računalniško 
opremo, ki jo letalski nadzorniki in nadzorniki potrebujejo za nemoteno delo tako 

na terenu kot na delovnem mestu, za vse zaposlene smo kupili nove pisarniške 
stole, kupili pa smo tudi nekaj kovinskih predalnikov za potrebe vodenja 

registrov.  

3.3 SODILA, KI SLUŽIJO RAZPOREJANJU PRIHODKOV, ODHODKOV, 

SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

Agencija je v letu 2012 uporabljala pri razporejanju prihodkov in odhodkov 
naslednja sodila za vodenje ločenih računovodskih evidenc: 

 Prihodki 

Prihodki so se ločevali po različnih namenih in virih. 

 Odhodki 

Plače zaposlenih, so se izplačevale iz proračuna RS, tarif in pristojbin, in sicer je 
bilo 86,06 % plačanih iz proračuna RS, 9,67 % iz tarif in  4,16 % iz pristojbin ter 
0,1053 % iz pridobitne dejavnosti. 

Materialni stroški so se plačevali iz tarif in pristojbin, in sicer smo jih plačevali 

glede na področje nastanka odhodka. Stroški Sektorja za navigacijske službe 
zračnega prometa so se plačevali iz pristojbin, drugi stroški pa iz tarif. Splošni 

stroški (elektrika, telefon, ogrevanje, pisarniški material,…) in stroški splošnih 
služb so se plačevali v razmerju 70% iz tarif in 30% iz pristojbin. Stroški letala 
Falcon 2000 EX so se plačevali iz proračuna RS. 0,1053 % stroškov se je plačalo 

iz pridobitne dejavnosti. 

Investicije so se plačevale iz tarif in pristojbin. 

 Lastna dejavnost 

Pri preračunu stroškov po vrstah dejavnosti smo uporabili enako razmerje med 

pridobitno in nepridobitno dejavnostjo, kot pri prihodkih, kar za leto 2012 znaša 
0,1053 %. 
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4 RAČUNOVODSKO POROČILO  

4.1 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

4.1.1 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, št. 21/2003, št. 134/2003, št. 
126/2004, št. 120/2007, št. 124/2008, št. 58/2010 in št. 60/2010), 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 in 104/10):  
 

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. 

Pri preračunu stroškov po vrstah dejavnosti smo uporabili enako razmerje 
med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo, kot pri prihodkih, kar za leto 
2012 znaša 0,1053 %. 

 
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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4.1.2 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCI STANJA  

 
1. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU  

 

Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve  

Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo: neopredmetena sredstva. 
Na dan 31.12.2012 izkazujemo naslednja stanja:  31.364,5 Od tega rezervni 
sklad  61,34  EUR. 
 

Nakup neopredmetenih sredstev v višini 30.959,74 EUR  in prenos  4.320,00 EUR 
iz skupine 04. 

 
Odpis neopredmetenih sredstev v višini  3.976,57 EUR. 

 
Na dan 31.12.2012 izkazujemo v skupini 00 naslednje stanje: 
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev       35.341,08 EUR 

Odpisana vrednost  neopredmetenih sredstev       3.976,57 EUR 
Neodpisana vrednost  neopredmetenih sredstev 31.364,51 EUR 

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

nepremičnin na dan 31.12.2012.  
 

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna 
sredstva  

Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo opremo za opravljanje 
osnovne dejavnosti.  
Nabavljena so bila naslednja osnovna sredstva v višini 51.720,65 EUR v letu 

2012:  
- pisarniško pohištvo – stoli: 18.962,60 EUR 

- pisarniška oprema - ognjevarna oprema: 1.681,02 EUR 
- ostala oprema - projektor: 408,87 EUR 
- povečanje vrednosti avta Volvo: 3.648,00 EUR 

- računalniška strojna oprema: 20.440,81 EUR 
- druga računalniška oprema  - tiskalnik, zunanji disk, monitorji: 3.747,33 EUR 

 
Na dan 31.12.2012 izkazujemo : 
- nabavna vrednost  330.151,52 EUR  

- popravek vrednosti 92.490,49EUR  
- sedanja vrednost  237.661,03 EUR  

 
Obračunana amortizacija v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa 
znaša v letu 2012 74.813,56   EUR. 

 
Družba je v letu 2012 ugotovila inventurni manjko OS v vrednosti 884,27EUR 

nabavne vrednosti. Za razliko med nabavno in odpisano vrednostjo smo izkazali 
prevrednotovalne odhodke v višini 728,22 EUR. 
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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  
Denarna sredstva na podračunu pri Upravi za javna plačila znašajo 296.826,96  

EUR in so usklajena z zadnjim izpiskom UJP v poslovnem letu 2012.  
 
Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev  

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 299.328,10 EUR na dan 
31.12.2012. Glavna knjiga je usklajena z odprtimi postavkami v poslovnih 

knjigah. Večina terjatev izhaja iz neplačila letnih tarif skladno s Tarifo o izvajanju 
storitev Javne agencije za civilno letalstvo RS. Uporabnik storitev je sprožil tožbo 
na drugo stopenjski organ, ki je že odločil, da pritožba ni utemeljena in zato bo 

agencija v letu 2013 začela s postopkom izvršbe preko CURS. Ta terjatev znaša 
224.401,00 EUR.  

 
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 
93.532,00 EUR na dan 31.12.2012. 
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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 31.12.2012 v znesku 1.227,55 

EUR in predstavljajo kratkoročne terjatve do ZZZS iz naslova refundacij boleznin 
488,12 EUR in terjatve do delavcev iz naslova akontacij za potne stroške v 

znesku 739,43 EUR. 
 
Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve  

Stanje aktivnih časovnih razmejitev zanša 181.705,00 EUR in so nastale iz 
naslova nezaračunanih letnih tarif iz leta 2012. 

 
Konti skupine 30 do 37 – Zaloge  
Stanje zalog materiala znaša 0 EUR.  

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

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 12.844,15 EUR in se nanaša na 
prejete predujme iz naslova tarif.  
 

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih  
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 126.287,82 EUR in predstavljajo:  

- obveznost za čiste plače 75.559,82 EUR  
- obveznost za prispevke iz bruto plač 26.573,56 EUR  
- obveznost za davek iz bruto plač 12.995,99 EUR  

- druge obveznosti do zaposlenih 10.958,45 EUR – nadomestilo za prehrano med 
delom, nadomestilo za prevoz na delo in iz njega, premija dodatnega 

pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, 
nadomestilo za ločeno življenje, potni stroški. 
 

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 39.142,35 EUR in so obveznosti 

po računih dobaviteljev za dobavljeni material in opravljene storitve, ki še niso 
zapadle v plačilo v letu 2012.  
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Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja  

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so izkazane v znesku 28.096,31 EUR 
in predstavljajo:  
- obveznosti za prispevke na plače 23.196,06 EUR  

- obveznosti iz naslova plačilnih kartic 261,41 EUR 
- obveznosti za neto izplačila po podjemnih pogodbah  4.638,84 EUR 

 
Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega 
kontnega načrta  

Obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 0 EUR.  
 

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

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

znašajo 96,54 EUR. Obveznost za plačilo DDPO. 
 
Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve  

Na kontih podskupine 291- Kratkoročno odloženi prihodki  
Na dan 31.12.2012 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 31.12.2012 znaša 187.295,04 EUR.  

Stanje obveznosti za neopredmetena osnovna sredstva se ne ujema s stanjem 
na ministrstvu za finance, ker smo v letu 2012 naredili popravek amortizacije za 
leto 2011. Na ministrstvu tudi niso prenesli presežka prihodkov na obveznosti za 

osnovna sredstva. V dogovoru z ministrstvom bomo stanje uskladili. 
 

Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki  
STANJE OZ. SPREMEMBA 
stanje na dan 31.12.2012 

ZNESEK  
747.882,91 EUR 

 
 

 

  

4.1.3 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
DOLOČENIH UPORABNIKOV ZA OBDOBJE OD 01.01.2012 DO 

31.12.2012 – ZARAČUNANI ODHODKI IN PRIHODKI 

  

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov zajema celotno poslovanje 
določenega uporabnika.  
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1. DOSEŽENI PRIHODKI  
 
Konti skupine 76 – Zaračunani prihodki določenih uporabnikov enotnega 

kontnega načrta  
Prihodki po računovodskem načelu – zaračunane realizacije so v obdobju 

01.01.2012 do 31.12.2012 znašali 3.639.901,87 EUR ob naslednji strukturi:  
 
- prihodki iz sredstev javnih financ 1.926.282,00 EUR 

- prihodki iz sredstev KZPS 518.963,97 EUR 
- prihodki iz lastne dejavnosti 3.820,50 EUR 

- prihodki iz tarif 1.167.860,74 EUR 
- prihodki namenjeni pokrivanju stroškov iz EU 7.330,80 EUR 
- prihodki od obresti 674,62 EUR 

- finančni prihodki – izravnave 1,59 EUR 
 

2. CELOTNI ODHODKI  
 
Konti skupine 46 – Zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega 

kontnega načrta  
Odhodki iz poslovanja so znašali 2.964.358,20 EUR na dan 31.12.2012, njihova 

struktura je sledeča:  
- stroški materiala 113.951,83 EUR: glavni nameni te porabe so: pisarniški 

material, drobni inventar, strokovna literatura, čistila, elektrika, gorivo. 
- stroški storitev  885.646,03 EUR: glavni nameni te porabe so: tekoče 
vzdrževanje  strojne opreme, ter druge opreme za nemoteno poslovanje, 

svetovalne storitve, stroški izobraževanje zaposlenih, stroški za službena 
potovanje zaposlenih, stroški varovanja, stroški mobilne in stacionarne telefonije, 

stroški reprezentance, varovanja, najemnine. 
- stroški dela 1.945.919,41 EUR – plače s prispevki, regres za letni dopust in 
materialni prejemki zaposlenih.  

- finančni odhodki 112,71 EUR  iz naslova plačila zamudnih obresti DURS-u 
 

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah in je bila v letu 2012 v višini 
78.286,13 EUR, v celoti pa je bila knjižena v breme obveznosti za sredstva 
prejeta v upravljanje. 

 
Ob pregledu poslovanja agencije v poslovnem letu 2012 in analizi 

prihodkov in odhodkov v skladu z računovodskim načelom so izkazani 
presežki prihodkov nad odhodki v letu 2012 v višini 693.543,67 EUR.   
 

3. PODATKI IN POJASNILA O RAZLIKI MED PRIHODKI IN ODHODKI OD 
ZARAČUNANIH TARIF  

 
V letu 2012 je bilo planiranih 1.256.200 EUR prihodkov od tarif od tega je bilo 
realiziranih 92,97 % in sicer v višini 1.167.860,74 EUR. Do razlike je prišlo zaradi 

manjšega števila upravnih postopkov glede na plan in posledično je prišlo do 
odstopanj med planom in realizacijo. 
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Tabela št. 17 : Realizacija prihodkov iz naslova tarif po področjih 

Področje Plan 2012 
Realizacija 

2012 

% 

Prihodkov 

Plovnost 409.100 €  269.668,92 €  65,92% 

Licenciranje osebja 243.500 € 282.570,65 € 116,05% 

Letalske operacije 225.400 € 321.256,37 € 142,53% 

Letališča, vzletišča in 
ovire 

269.500 € 221.202,19 € 82,08% 

Varovanje 108.700€ 73.162,87 € 67,31% 

Skupna vsota 1.256.200 € 1.167.861 € 92,97% 

 
Odhodki v letu 2012 so bili planirani v višini 1.256.200 € in sicer bi se porabili za 

plače, materialne stroške in investicije. Dejanskih odhodkov v letu 2012 iz 
naslova tarif je bilo za 886.775 EUR. Odhodki iz naslova tarif so bili v letu 2012 

nižji od planiranih zaradi sprejema Zakona o uravnoteženju javnih financ, ki je 
prepovedal nove zaposlitve in nadomestne zaposlitve, ne glede na predhodno 

sprejet kadrovski načrt. 
 
Tabela št. 18 : Realizacija odhodkov iz naslova tarif po namenu 

NAMEN Realizacija 2012 

Plače 188.170 € 

Materialni stroški 618.378 € 

Investicije 80.227 € 

Skupna vsota 886.775 € 

 
 
4. PODATKI IN POJASNILA O POVPREČNI IZPLAČANI DELOVNI 

USPEŠNOSTI 
 

Delovna uspešnost v letu 2012 ni bila izplačana. 
 
 

4.1.4 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 3.071.564,33 EUR.  
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Konti skupine 71 – Nedavčni prihodki  

V obdobju poslovanja 01.01.2012 do 31.12.2012 so nedavčni prihodki izkazani v 
višini 1.231.483,53 EUR in se sestavljeni iz naslednjih postavk:  
- prihodki od obresti 674,62 EUR  

- prihodki iz naslova pristojbin 518.963,97 EUR 
- prihodki od prodaje blaga in storitev 88,80 EUR 

- prihodki iz lastne dejavnosti 5.722,50 EUR 
- prihodki od tarif 693.003,62 EUR 
- prihodki od javne službe 13.030,02 EUR 

 
Konti skupine 72 – Kapitalski prihodki  

V skupini 72 ni bilo prihodkov. 
 
Konti skupine 74 - Transferni prihodki  

V poslovnem letu 2012 je CAA prejela sredstva iz državnega proračuna v višini 
1.832.750,00 EUR, katera so bila uporabljena za materialne stroške in storitve za 

nemoteno poslovanje, za plače zaposlenih z vsemi dodatki v CAA.  
 
Konti skupine 78 – Prejeta sredstva iz Evropske unije  

CAA je prejela sredstva iz EU v višini 7.330,80 EUR v poslovnem letu 2012 iz 
naslova vračila potnih stroškov.  

 
 

2. ODHODKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA  
 
Skupni znesek odhodkov po načelu denarnega toka 3.154.015,77 EUR. 

 
Konti skupine 40 – Tekoči odhodki  

V poslovnem letu 2012 CAA izkazuje tekoče odhodke po načelu denarnega toka v 
višini 3.023.054,65 EUR, njihova struktura je sledeča: 
- plače in drugi izdatki zaposlenih 1.716.481,08 EUR  

- prispevki delodajalcev 273.870,67 EUR  
- izdatki za blago in storitve 1.032.590,19 EUR – večji izdatki so: tekoče 

vzdrževanje  strojne opreme, ter druge opreme za nemoteno poslovanje, 
svetovalne storitve, stroški izobraževanje zaposlenih, stroški za službena 
potovanje zaposlenih, stroški varovanja, stroški mobilne in stacionarne telefonije, 

stroški reprezentance, varovanja, najemnine,  pisarniški material, drobni 
inventar, strokovna literatura, čistila, elektrika, gorivo 

-plačilo zamudnih obresti DURS 112,71 EUR. 
 
Konti skupine 42 – Investicijski odhodki  

Investicijski odhodki poslovnega leta 2012 so izkazani v višini 130.961,12 EUR in 
so nastali ob nabavi novih osnovnih sredstev – pisarniškega pohištva, strojne 

računalniške opreme, licenčne programske opreme….  
 
Ob pregledu poslovanja CAA in analizi prihodkov in odhodkov po načelu 

denarnega toka je ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki v višini 
82.450,00 EUR. 
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4.2 RAČUNOVODSKI IZKAZI 

 

Računovodski izkazi obsegajo:  

- bilanca stanja na dan 31.12.2012,  
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 
od 01.01.2012 do 31.12.2012  

- izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  
- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2012 do 31.12.2012  

- izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov od 01.01.2012 do 
31.12.2012  

- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 
01.01.2012 do 31.12.2012  
- stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

v poslovnem letu 2012  
- stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil v letu 2012  

- izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov  
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5 KADROVSKO POROČILO 

5.1 ORGANIZACIJSKA UREDITEV 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Slika 1: Organigram notranjih organizacijskih enot agencije 

 

 

5.2 KADROVSKI NAČRT IN KADRI 

V letu 2012 je bilo v Javni agenciji za civilno letalstvo Republike Slovenije 

dovoljeno skupaj oseminšestdeset (68) zaposlitev (sklep Vlade RS, Komisije za 

administrativne zadeve in imenovanja, št. 10002-2/2011/5, z dne 22.02.2011). 

Kadrovski načrt agencije bi sicer moral znašati devetinšestdeset (69) zaposlitev, 

vendar je bila ena od zaposlitev začasno prenesena iz Ministrstva, pristojnega za 

promet na Ministrstvo za zunanje zadeve, zaradi začasnega opravljanja nalog 

javnega uslužbenca v ICAO. 

Evropska komisija je sprejela predvideno število 69 zaposlitev kot zadostno pod 

pogojem, da se bodo določene naloge certificiranja oddale tudi usposobljenim 

subjektom, ker sicer število 69 ne zadostuje za izvajanje vseh predpisanih nalog  

  

JAVNA AGENCIJA ZA CIVILNO LETALSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE 
 

SEKTOR ZA NADZORSTVENE,  

PREKRŠKOVNE 
TER DRUGE SKUPNE ZADEVE  

SEKTOR ZA PLOVNOST 

SEKTOR ZA LETALSKE OPERACIJE 
IN LICENCIRANJE OSEBJA 

SEKTOR ZA LETALIŠČA, VZLETIŠČA 
 IN VAROVANJE 

SEKTOR ZA NAVIGACIJSKE SLUŽBE  
ZRAČNEGA PROMETA 
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glede na število zrakoplovov, letalskega osebja in obsega letalskih dejavnosti v 

Republiki Sloveniji. 

Na dan 31.12.2011 je bilo v agenciji 52 zaposlenih (1 za dopolnilno delo), od 

tega 46 za nedoločen čas in 6 za določen čas.  

Na dan 31.12.2011 je bilo zaposlenih 31 uradnih oseb, od tega strokovno 

usposobljenih 21 letalskih nadzornikov in nadzornikov, v procesu usposabljanja 

za izpolnjevanje zahtevanih pogojev, ki jih določa Program strokovnega 

usposabljanja uradnih oseb Javne agencije za civilno letalstvo Republike 

Slovenije, ki je bil dne 19.09.2011 potrjen z odločbo Ministrstva, pristojnega za 

promet, št. 007-282/2011/5-0041801, pa je bilo 10 nadzornikov in letalskih 

nadzornikov. 168.a člen Zakona o letalstvu določa, da morajo zahtevano 

strokovno usposobljenost za nadzornika in letalskega nadzornika s področja, ki 

ga nadzorujejo, izpolniti najkasneje v 18 mesecih od razporeditve na delovno 

mesto oziroma najkasneje v 18 mesecih po tem, ko so jim bile zagotovljene 

možnosti pridobitve strokovne usposobljenosti. 

V letu 2012 je delovno razmerje prenehalo 7 zaposlenim (od tega 4 uradnim 

osebam), na novo pa se je sklenilo delovno razmerje 8 zaposlenih (od tega 5 

uradnih oseb). 

Na dan 31.12.2012 je bilo v agenciji 53 zaposlenih (1 za dopolnilno delo), od 

tega 50 za nedoločen čas in 3 za določen čas. Na dan 31.12.2012 je bilo 

zaposlenih 35 uradnih oseb (letalskih nadzornikov in nadzornikov). 

Za leto 2012 je bilo planirano, da bo v agenciji zaposlenih 37 uradnih oseb. 

Zaradi 4 prenehanj delovnih razmerij uradnih oseb cilja nismo dosegli, število 35 

uradnih oseb pa smo dosegli s prerazporeditvijo 3 zaposlenih iz drugih delovnih 

mest. 

Na dan 31.12.2012 je bilo strokovno usposobljenih 24 letalskih nadzornikov in 

nadzornikov, v procesu usposabljanja za izpolnjevanje zahtevanih pogojev pa je 

bilo 11 nadzornikov in letalskih nadzornikov.  

 

5.2.1 USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE 

V agenciji dajemo izreden poudarek usposabljanju zaposlenih, tako uposabljanju 

pri zunanjih institucijah kot notranjemu izobraževanju. 
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Že v letu 2011 smo pričeli z izvajanjem tečaja letalske angleščine, ki so ga 

obiskovali zaposleni. Tečaj se je nadaljeval tudi v prvi polovici leta 2012, vodila 

pa ga je izpraševalka – inštruktorica angleščine. 

Zaposleni v agenciji so se v obdobju 01.01.2012 do 31.12.2012 skupno 

izobraževali in usposabljali 592 dni.  

Da so zaposleni v agenciji strokovnjaki na svojem področju, kaže pregled 

usposobljenosti uslužbencev, prikazan v tabeli št. 17. 

Tabela št. 17: Pregled strokovne usposobljenosti uradnih oseb agencije v letu 2012 

Usposobljenost uslužbencev agencije 
Število 

zaposlenih 

ATPL - dovoljenje prometnega pilota letal 1 

CPL- dovoljenje poklicnega pilota letal 8 

PPL- dovoljenje športnega oz. zasebnega pilota letal 2 

GPL - dovoljenje pilota jadralnega letala 5 

PART 66- licenca za vzdrževanje zrakoplova 3 

ULN - dovoljenje pilota ultra lahke naprave 2 

DPJP - dovoljenje pilota jadralnega padala 5 

NSA training initiative - usposabljanje za nacionalne nadzorne organe 2 

Pooblastilo izpraševalca  3 

ATCO basic training - začetni tečaj za kontrolorje zračnega prometa 2 

Licenca kontrolorja zračnega prometa z ratingom TWR 1 

PANS OPS ICAO Doc 8168 Basic 1 
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5.3 UKREPI ZA UČINKOVITO PORABO SREDSTEV 

Pomemben cilj vlade in s tem tudi agencije je učinkovita poraba javnih sredstev 
v skladu z varčevalnimi ukrepi ter učinkovita poraba sredstev zaradi 

zagotavljanje kakovostnih storitev uporabnikom. Učinkovita poraba javnih 
sredstev na podlagi strogih varčevalnih ukrepov, vladnih in internih, je nujna, saj 

je bil programsko usmerjen proračun za leto 2012 varčevalno naravnan. 
Učinkovita poraba javnih sredstev se je zagotavljala tudi s sistemi izvajanja 
postopkov javnega naročanja oziroma po temeljnih načelih javnega naročanja, 

zmanjšanju stroškov za potrebe reprezentance. Po sprejetju Zakona za 
uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012) na agenciji nismo 

zaposlili novih kadrov, skladno z zakonom smo znižali plače ter regres.  

Agencija je v letu 2012 in bo tudi v prihodnje upoštevala varčevalne ukrepe pri 
porabi javnih sredstev in to z: 

 Varčevanjem pri porabi potrošnega materiala, 

 Varčevanjem pri porabi električne energije, 

 Odpovedjo naročnin časopisov in revij, 

 Smotrnostjo uporabe lastnih vozil za službene poti: 

 uporaba lastnega vozila v primeru, da bi bila uporaba 
službenega vozila neekonomična. 
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6 ZAKLJUČEK  

Letno poročilo agencije je revidirala družba za revidiranje IN REVIZIJA d.o.o., 
Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana, ki je bila izbrana po postopku zbiranja 

ponudb in je bila potrjena s sklepom Sveta agencije z dne 13.02.2013. 

Letno poročilo je bilo pripravljeno na sedežu Javne agencije za civilno letalstvo 
Republike Slovenije februarja 2012. 

V zvezi z zahtevo iz sedmega 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 747.882,91 EUR predlagamo, da Svet agencije 

sprejme naslednji sklep: 

 Znesek 322.000 EUR se porabi za nakup osnovnih sredstev:  

 osebnih vozil v znesku 24.000 EUR, 
 informacijska tehnologija in oprema v znesku 24.000 EUR, 

 pisarniška oprema v znesku 12.000 EUR, 
 programska oprema oziroma nadgradnja informacijskega sistema za 

nemoteno izvajanje nalog agencije (npr. za izvajanje teoretičnih izpitov, za 
vodenje registra letalskega osebja) v znesku 78.000 EUR, 

 druga oprema za potrebe letalskih nadzornikov in nadzornikov v znesku 

14.000 EUR, 
 vzpostavitev sistema upravljanja varnosti (SMS) in sistema upravljanja 

kakovosti (QMS) v znesku 100.000,00 EUR,  
 informacijska podpora in avtomatizacija procesov, ureditev baz podatkov 

in elektronskega arhiva v znesku 70.000,00 EUR.  

 
 Znesek 85.000 EUR se porabi za izplačilo delovne uspešnosti zaposlenim. 

 
 Znesek 340.882,91 EUR se prenese v rezerve agencije in sicer za: 
 

 rezerve za plače zaposlenih in tekoče poslovanje agencije v primeru izpada 
dohodkov iz naslova tarif in pristojbin (zaradi krize in propadanja podjetij) 

v znesku 160.882,91 EUR, 
 rezerve za izplačilo morebitnih odškodnin v sodnih postopkih v znesku 

180.000,00 EUR. 
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7 PRILOGE 

7.1  Priloga 1: BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

IME UPORABNIKA: 

 

ŠIFRA 
UPORABNIKA: 16586 

Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije 

   
SEDEŽ UPORABNIKA: 

 

ŠIFRA 
DEJAVNOSTI: 84.110 

Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana 

   

   

MATIČNA 
ŠTEVILKA: 3933083000 

     

     

BILANCA STANJA 

na dan 31.12.2012 

     
 

   

(v eurih, brez 
centov) 

ČLENITEV   
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV 

KONTOV   Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

  SREDSTVA       

  
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 

001 269.025 265.610 

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 35.341 29 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 3.977 0 

02 NEPREMIČNINE 004 0 0 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 0 0 
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II 

 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 330.151 283.953 

05 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH 
SREDSTEV 

007 92.490 18.372 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 

  
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 

012 872.620 374.716 

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 0 0 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 296.827 364.671 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 299.328 6.191 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 93.532 0 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 1.228 3.854 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 181.705 0 

  
C) ZALOGE 
(024+025+026+027+028+029+030+031) 

023 0 0 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 

34 PROIZVODI 028 0 0 

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 

  
I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 

032 1.141.645 640.326 
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III 

 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV       

  
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

034 206.467 320.277 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 12.844 4.488 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 126.288 156.229 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 39.142 127.640 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 28.096 31.920 

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 0 0 

25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 97 0 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 

  
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) 

044 935.178 320.049 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 

9410 
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 
NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 

050 0 0 

9411 
SKLAD  PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 
NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 

051 0 0 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 

980 
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 

056 187.295 265.581 
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IV 

 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 747.883 54.468 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 

  
I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 

060 1.141.645 640.326 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 

     
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih 
poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 

 * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov 
državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka). 
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU 
DENARNEGA TOKA 

od 1. januarja do  31.12.2012 

     

    

(v eurih, brez 
centov) 

ČLENITEV 
KONTOV 

  
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
NAZIV KONTA 

  Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

  
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(402+431) 

401 
3.071.565 1.911.069 

  
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(403+420) 

402 
3.071.565 1.911.069 

  
A. Prihodki iz sredstev javnih financ 
(404+407+410+413+418+419) 

403 
1.832.750 1.247.830 

  
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
(405+406) 

404 
1.832.750 1.247.830 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo  405 1.832.750 1.247.830 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije  406 0 0 

  
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov  
(408+409) 

407 
0 0 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 0 0 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0 

  
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 
(411+412) 

410 
0 0 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 0 0 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0 

  
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 
(414+415+416+417) 

413 
0 0 
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del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0 

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije  419 
0 0 

  
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) 

420 
1.238.815 663.239 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 711.845 11.369 

del 7102 Prejete obresti 422 675 1.244 

del 7100  Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423 0 0 

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 518.964 649.947 

72 Kapitalski prihodki 425 0 0 

730  Prejete donacije iz domačih virov 426 0 0 

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 7.331 679 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0 

  
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
(432+433+434+435+436) 

431 
0 0 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 0 0 

del 7102 Prejete obresti 433 0 0 

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 0 0 

del 7100  Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 435 0 0 

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe  436 0 0 

  
II. SKUPAJ ODHODKI  
(438+481) 

437 
3.154.015 1.537.635 

  
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 

438 
3.154.015 1.537.635 

  
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 
(440+441+442+443+444+445+446) 

439 
1.716.481 888.296 
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del 4000 Plače in dodatki 440 1.575.697 787.954 

del 4001 Regres za letni dopust 441 11.990 5.022 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 110.361 53.153 

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 0 0 

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 0 0 

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 18.433 42.167 

  
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
(448+449+450+451+452) 

447 
273.871 137.888 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 140.743 70.551 

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 111.667 56.517 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 1.074 478 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 1.445 797 

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 18.942 9.545 

  
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 

453 
1.032.589 259.931 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  454 164.083 82.156 

del 4021 Posebni material in storitve 455 12.735 7.993 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 60.992 16.359 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 74.751 15.348 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 234.731 63.017 

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 90.733 6.609 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  460 12.284 13.145 

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0 

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 382.280 55.304 

403 D. Plačila domačih obresti 464 113 0 

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 

410 F. Subvencije 466 0 0 

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 
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413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 

  
J. Investicijski odhodki 
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 

470 
130.961 251.520 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 40.665 

4202 Nakup opreme 473 130.961 210.855 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 0 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0 

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 479 0 0 

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 

  
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
(482+483+484) 

481 
0 0 

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482 
0 0 

del 401 
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev 
na trgu 

483 
0 0 

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 0 0 

  
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
(401-437) 

485 
0 373.434 

  
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
(437-401) 

486 
82.450 0 

     Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 
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IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV 

od 1. januarja do 31.12.2012 

     
 

   

(v eurih, brez 
centov) 

ČLENITEV 
KONTOV 

  
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
NAZIV KONTA 

  Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

750 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511) 

500 0 0 

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 0 0 

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0 

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin 503 0 0 

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0 

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0 

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0 

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0 

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0 

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0 

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0 

440 
V. DANA POSOJILA 
(513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523) 

512 0 0 

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0 
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4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0 

4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 515 0 0 

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0 

4404 Dana posojila privatnim podjetjem  517 0 0 

4405 Dana posojila občinam 518 0 0 

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0 

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0 

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0 

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0 

  

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
(500-512) 

524 0 0 

  

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA 
(512-500) 

525 0 0 

     
Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 
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XI 

 

          

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV 

od 1. januarja do  31.12.2012 

     
 

   

(v eurih, brez 
centov) 

ČLENITEV 
KONTOV 

  
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
NAZIV KONTA 

  Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

50 
VII. ZADOLŽEVANJE 
(551+559) 

550 0 0 

500 
Domače zadolževanje 
(552+553+554+555+556+557+558) 

551 0 0 

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0 

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0 

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0 

55 
VIII. ODPLAČILA DOLGA 
(561+569) 

560 0 0 

550 
Odplačila domačega dolga 
(562+563+564+565+566+567+568) 

561 0 0 

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0 

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0 
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del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0 

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0 

  
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 
(550-560) 

570 0 0 

  
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 
(560-550) 

571 0 0 

  
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(485+524+570)-(486+525+571) 

572 0 373.434 

  
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(486+525+571)-(485+524+570) 

573 82.450 0 

     Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV 

od 1. januarja do 31.12.2012 

 

   

(v eurih, brez 
centov) 

ČLENITEV   

Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV 

KONTOV   Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

  
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA  
(861+862-863+864) 

860 3.639.226 1.752.355 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 3.631.895 1.749.661 

  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 862 0 0 

  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 863 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  864 7.331 2.694 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 0 1.244 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 676 0 

  
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(868+869) 

867 0 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0 

  
D) CELOTNI PRIHODKI 
(860+865+866+867) 

870 3.639.902 1.753.599 

  
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(872+873+874) 

871 999.598 427.766 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA  872 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 873 113.952 61.731 

461 STROŠKI STORITEV 874 885.646 366.035 

  
F) STROŠKI DELA 
(876+877+878) 

875 1.945.919 1.161.079 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 1.545.967 921.164 
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del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 251.957 150.660 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 147.995 89.255 

462 G) AMORTIZACIJA 879 0 0 

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 

465,00  J) DRUGI STROŠKI 881 0 0 

467 K) FINANČNI ODHODKI  882 113 0 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 0 0 

  
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(885+886) 

884 728 0 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 283 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 445 0 

  
N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884) 

887 2.946.358 1.588.845 

  
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(870-887) 

888 693.544 164.754 

  
P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(887-870) 

889 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 129 32 

del 80 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 
(888-890) 

891 693.415 164.722 

del 80 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 
(889+890) oz. (890-888) 

892 0 0 

  Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja 893 0 0 

  
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo 
število) 

894 51 38 

  Število mesecev poslovanja 895 12 9 

     Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  
PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

od 1. januarja do  31.12.2012 

 

   

(v eurih, brez 
centov) 

ČLENITEV 
PODSKUPIN 

KONTOV 

  

Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
NAZIV PODSKUPINE KONTOV 

  
Prihodki in odhodki 
za izvajanje javne 

službe 

Prihodki in odhodki 
od prodaje blaga in 

storitev na trgu 

1 2 3 4 5 

  
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(661+662-663+664) 

660 
3.635.406 3.820 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 3.628.075 3.820 

  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 662 0 0 

  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 663 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  664 7.331 0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 0 0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 676 0 

  
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(668+669) 

667 
0 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 0 0 

  
D) CELOTNI PRIHODKI 
(660+665+666+667) 

670 
3.636.082 3.820 

  
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(672+673+674) 

671 
998.545 1.053 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA  672 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 673 113.832 120 

461 STROŠKI STORITEV 674 884.713 933 
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F) STROŠKI DELA 
(676+677+678) 

675 
1.943.870 2.049 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 1.544.339 1.628 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 251.692 265 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 147.839 156 

462 G) AMORTIZACIJA 679 0 0 

463 H) REZERVACIJE 680 0 0 

465,00  J) DRUGI STROŠKI 681 0 0 

467 K) FINANČNI ODHODKI  682 113 0 

468 L) DRUGI ODHODKI 683 0 0 

  
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(685+686) 

684 
727 1 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 283 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 445 0 

  
N) CELOTNI ODHODKI 
(671+675+679+680+681+682+683+684) 

687 
2.943.255 3.103 

  
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(670-687) 

688 
692.827 717 

  
P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(687-670)  

689 
0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 129 

del 80 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 
(688-690) 

691 

692.827 588 

del 80 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 
(689+690) oz. (690-688) 

692 

0 0 

  Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja 693 
0 0 

     Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 
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STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 

            

           

(v eurih, brez 
centov) 

NAZIV 
Oznaka 
za AOP 

 Z N E S E K 

Nabavna 
vrednost 

(1.1.) 

Popravek 
vrednost 

(1.1.) 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Povečanje 
popravka 
vrednosti 

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti 

Amortizacija 
 Neodpisana 

vrednost (31.12.) 

 
Prevrednotenje 

zaradi 
okrepitve  

Prevrednotenje 
zaradi oslabitve 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 (3-4+5-6-7+8-

9) 
11 12 

 I. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v 
upravljanju 
(701+702+703+704+705+706+707) 

700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Zgradbe 705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F. Oprema 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II.  Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v lasti 
(709+710+711+712+713+714+715) 

708 283.982 18.372 81.510 78.790 0 695 0 269.025 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 29 0 32 0 0 0 0 61 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 0 0 35.280 3.977 0 0 0 31.303 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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F. Oprema 714 283.953 18.372 46.198 74.813 0 695 0 237.661 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v 
finančnem najemu 
(717+718+719+720+721+722+723) 

716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

            Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava. 
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STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL 

            

           

(v eurih, brez 
centov) 

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL 
Oznaka 
za AOP 

 Z N E S E K 

Znesek 
naložb in 

danih 
posojil  
(1.1.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 
(1.1.) 

Znesek 
povečanja 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
povečanj 

popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
naložb 

in danih 
posojil 

(31.12.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

(31.12.) 

Knjigovodska 
vrednost 
naložb in 

danih posojil 
(31.12.) 

Znesek odpisanih 
naložb in danih posojil 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 (3+5-

7) 
10 (4+6-

8) 
11 (9-10) 12 

 I. Dolgoročne finančne naložbe 
(801+806+813+814) 

800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 A. Naložbe v delnice 
(802+803+804+805) 

801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Naložbe v delnice v finančne institucije 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 B. Naložbe v deleže 
(807+808+809+810+811+812) 

806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Naložbe v deleže v finančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko 
d.d. 

810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko 
d.o.o. 

811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, 
umetniška dela in podobno 

813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 
(815+816+817+818) 

814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Namensko premoženje, preneseno javnim 
skladom 

815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim 
osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji 
lasti 

816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. Dolgoročno dana posojila in depoziti 
(820+829+832+835) 

819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno dana posojila 
(821+822+823+824+825+826+827+828) 

820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročno dana posojila z odkupom 
vrednostnih papirjev 
(830+831) 

829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Domačih vrednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Dolgoročno dani depoziti 
(833+834) 

832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Druga dolgoročno dana posojila 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Skupaj  
(800+819) 

836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava. 
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7.2 Priloga 2: PLAN NADZOROV V LETU 2012 

Predmet 
nadzora 

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

Organizacije za 

vzdrževa   nje 

1   1 3 1  1  1   8 

 2 2 1  1  1 1  1  9 

Org. za stalno 

plovnost 

1 1 1   1   3 1 1 1 10 

 1 1 3 3 2   1  1 1 13 

Proiz. in proj. 

organizacije 

  1   1   2 1 1 1 7 

2 1 1 2     1   1 7 

Org. za uspos. 

let. teh. osebja 

  1 1 1    1    4 

 1        1   2 

ACAM 
1 3 2 2 1 2 2 1  3  3 19 

1  1 1 2 1  1 3  3 1 14 

Letalski 

prevozniki 

(AOC) 

 1  1   1   1   4 

1  1   1  1   1  5 

Letalska 

dejavnost 

(dovoljenja) 

1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1  11 

Medn. letališča 
 1    1    1   3 

1  1 1 1  1 1  1  2 9 

Varovanje 
3 3 2 3 4 3 2 2 3 4 4 2 35 

    1 1   1 1 1 1 6 
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Jav.  letališča 
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1  13 

2  2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 26 

Vzletišča 
  3 3 5 5 5 5 4 4 4  36 

  4 4 4 4 4 4 4 4   32 

Letalske šole  
3 4 5 3 4 5 5 5 6 4 5 3 52 

2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 2 30 

Izpraševalci  
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 46 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Zdravniki 
1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 14 

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

Učitelji  

(jad. pad.) 

1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 19 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 21 

Nav. službe 

začnega prom. 

2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 4 1 25 

1 1 3 2 2 3 1 2 1 2 1  19 

SAFA 5 7 7 6 4 7 1 6 6 1 1  47 

Pravice 

potnikov  
 1  1   1  1 1  1 6 

 SN: stalni nadzor 

 IN: inšpekcijski nadzor 
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7.3 Priloga 3: REALIZACIJA NADZOROV V LETU 2012 

Predmet 
nadzora 

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

Organizacije za 

vzdrževanje 

1   1 3 1  1  1  2 10 

 2 1 1  1  1 1  1  8 

Org. za stalno 

plovnost 

1 1 1   1   2 1 1 1 9 

 1 1 2 2 2  2     10 

Proiz. in proj. 

organizacije 

1   1   2      4 

            0 

Org. za uspos. 

let. teh. osebja 

   1  1       2 

 1        1   2 

ACAM 
            0 

  1 2 1 1  1     6 

Letalski 

prevozniki 

(AOC) 

 3 2 2 3 3   3 2 3 3 24 

1 2 2 1 2  1  2 1 2  14 

Letalska 

dejavnost 

(dovoljenja) 

        4 5 2  11 

  2   1  3   1  7 

Medn. letališča 
1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 23 

 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 15 

Varovanje 
3 3 3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 48 

    1 1   1    3 
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Jav.  letališča 
 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2  14 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 14 

Vzletišča 
  3 3 4 4 4 4 4 4 4  34 

    1  1 1     3 

Letalske šole  
6 5 7 4 5 6 8 7 7 4 9 6 52 

         5 2 1 8 

Izpraševalci  
 5 2 1 1  1 2  1 4 3 20 

            0 

Zdravniki 
  4   1       5 

            0 

Učitelji  

(jad. pad.) 

   1 1        2 

            0 

Nav. službe 

začnega prom. 

5 1 1 1 1    1    10 

1  1 2     2    6 

SAFA 4 4 3 5 4 6 4 6 4 4 2 6 50 

Pravice 

potnikov  
            0 

 SN: stalni nadzor 

 IN: inšpekcijski nadzor 



 
LETNO POROČILO - PRILOGA 4 

 

XXV 

 

7.4 Priloga 4:  IZPITNI ROKI V LETU 2013 

Izpitni roki za pristop na teoretični del izpita in roki za oddajo prijave na izpit za 
pridobitev licence/ratinga v letu 2013 za: 

 prometni pilot letala ATPL/A, 

 prometni pilot helikopterja ATPL/H, 

 prometni pilot helikopterja z ratingom za inštrumentalno letenje 

ATPL(H)/IR, 

 poklicni pilot letala CPL/A, 

 poklicni pilot helikopterja CPL/H, 

 športni pilot letala PPL/A, 

 športni pilot helikopterja PPL/H in 

 rating za inštrumentalno letenje IR/A n IR/H, 

so naslednji: 

 4. februar 2013, 

 1. april 2013, 

 3. junij 2013, 

 2. september 2013 in 

 4. november 2013. 
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7.5 Priloga 5: PRIPRAVE STROKOVNIH PODLAG ZA PRIPRAVO 

PREDPISOV V LETU 2012 – Realizacija v Sektorju za letališča, 

vzletišča, varovanje 

Zap.

št. 

Predlogi urejanja 

predpisov 

Število 
sodelujočih 

oseb 

Število  

dni 

1 
Zakon o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o letalstvu 
3 10 

2 Pravilnik o heliportih 2 15 

3 

Pravilnik o vzdrževanju in  

pregledovanju letališke 

infrastrukture, naprav in sredstev 

2 20 

4 
Pravilnik o javnih letališčih 

lokalnega pomena 
5 25 

5 GIS 1 45 

6 
Strokovne podlage za enotno 

indetif. priponko 
2 35 
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7.6 Priloga 6: PRIPRAVE STROKOVNIH PODLAG ZA PRIPRAVO 

PREDPISOV V LETU 2012 – Realizacija OPS/FCL 

Zap. 
št. 

Predlogi urejanja predpisov 

Število 

sodelujočih 
oseb 

Število  
dni 

1 
Zakon o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o letalstvu 
1 9 

2 

Direktiva o varnosti (ref.EU 01/12) 

glede letenja tujih pilotov jadralnih 

padal in jadralnih zmajev 

4 8 

3 

Direktiva o varnosti glede prepovedi 

zračnega prevoza za baloni za plačilo 

in/ali najem 

3 3 

4 

Direktiva o varnosti glede prepovedi 

zračnega prevoza s padali za plačilo 

in/ali najem 

2 2 

5 

Direktiva o varnosti glede prepovedi 

zračnega prevoza z jadralnimi padali in 

jadralnimi zmaji za plačilo in/ali najem 

3 4 

6 

OTZ (operativno tehnična zahteva) – 

opravljanje zračnega prevoza potnikov 

z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji 

3 9 

7 
OTZ – opravljanje zračnega revoza 

potnikov s tandem padalom 
4 13 

8 

OTZ – opravljanje komercialnega 

zračnega prevoza potnikov z jadralnimi 

letali 

3 9 

9 
OTZ – opravljanje zračnega prevoza z 

baloni 
3 45 

10 

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) št. 

1178/2011 o tehničnih zahtevah in 

upravnih postopkih za letalsko osebje 

v civilnem letalstvu v skladu z uredbo 

(EU) št. 216/2008 

4 34 

11 

Sprejemljivi načini usklajevanja na 

različnih področjih letalskih operacij in 

licenciranja osebja 

2 21 

12 
Objavljena navodila in postopki na 

področju licenciranja osebja  
5 86 

13 
Pravilnik o amaterski izdelavi 

zrakoplovov 
1 3 

14 Pravilnik o nacionalni proizvodnji 1 3 

 



 
LETNO POROČILO - PRILOGA 7 

 

XXVIII 

 

7.7 Priloga 7: PRIPRAVE STROKOVNIH PODLAG ZA PRIPRAVO 

PREDPISOV – Realizacija SNSZP 

Zap.
št. 

Predlogi urejanja predpisov 
Število 

sodelujočih 

oseb 

Število  
dni 

1 
Zakon o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o letalstvu 
3 8 

2 
Pravilnik o licenci kontrolorja zračnega 

prometa 
3 35 

3 

Pravilnik o zagotavljanju usposobljenosti 

tehničnega osebja konrole zračnega 

prometa 

3 20 

4 
Pravilnik o zagotavljanju usposobljenosti 

drugega strokovnega osebja 
3 20 

5 
Sprememba uredbe o poročanju o 

dogodkih v civilnem letalstvu 
3 7 
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