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1. Uvod 

Letno poročilo agencije za leto 2016 temelji na podlagi sprejetega programa dela 
in finančnega načrta za leto 2016 in 2017, ki ga je Svet agencije obravnaval na 
svoji 59. seji sveta dne 04.05.2016 in h kateremu je dne 24.05.2016 podal 

soglasje tudi Minister za infrastrukturo. 

1.1 Osnovni podatki o Javni agenciji za civilno letalstvo 

Republike Slovenije 

Naziv:  

 Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije 
 

Skrajšani naziv:  

 Agencija za civilno letalstvo 
 

Angleški naziv:  

 Civil Aviation Agency 
 

Kratica:  

 CAA 
 

Sedež: 

 Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana  
 

Matična številka: 

 3933083000 
 

Davčna številka: 

 62730436 
 

Šifra proračunskega uporabnika: 

 16586 
 

Podračun številka: 

 011006000036204 
z nazivom AGENCIJA ZA CIVILNO LETALSTVO 

 

Šifra dejavnosti po 4. členu ZPRS-1 

 84.110 
Splošna dejavnost javne uprave – glavna dejavnost 

 

Šifra institucionalnega sektorja po 5. členu ZPRS-1: 

 011001  
Nefinančne družbe pod javnim nadzorom 

 

Telefonska številka: 

 +386 1 244 66 00 
 

Številka faksa: 

 +386 1 244 66 99 
 

Elektronska pošta: 
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 info@caa.si 
 

Spletna stran: 

 www.caa.si 
 

Odgovorna oseba agencije: 

 Rok Marolt, direktor 
 
 

Predsednik Sveta agencije: 

 Franc Žmavc 
 
 

Člani Sveta agencije: 

   1. Franc Žmavc 

2. mag. Aleksander Čičerov 
 
3. Aleksander Jože Štrukelj 

 
4. dr. Maja Meško 

 
5. Zdravko Stare 

1.2 Poslanstvo agencije  

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

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

– varnosti letenja in komercialnih letalskih operacij, letališč in upravljanja 

zračnega prometa,  

– varovanja civilnega letalstva, 

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

– operativne licence, 

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

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

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

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

 

 

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

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

(1) Agencija mora pri izvrševanju svojih nalog sprejeti vse ukrepe, ki so 
potrebni za dosego ciljev na področju upravnih, regulativnih in nadzornih nalog, 

pri tem pa mora v okviru svojih pristojnosti prispevati k uresničevanju ciljev in 
usmeritev, namenjenih spodbujanju varnosti, rednosti in nemotenosti zračnega 

prometa. 

(2) Agencija poleg nalog iz 179.i člena Zakona o letalstvu opravlja še 
naslednje naloge: 

-        na zahtevo ministrstva, pristojnega za promet, daje strokovna mnenja v 
zadevah na področju iz svoje pristojnosti; 

-        izvaja raziskave za izboljšanje letalske varnosti; 
-        predlaga spremembe letalskih predpisov in drugih pravnih aktov na področju 

letalske varnosti. 

(3) Pristojnosti in naloge agencije se ne nanašajo na pristojnosti in 
naloge, ki jih v skladu z Zakonom o letalstvu ter predpisi o državni upravi, javnih 

financah in zunanjih zadevah izvaja ministrstvo, pristojno za promet, ter na 
pristojnosti in naloge, ki jih v skladu s predpisi Evropske unije neposredno 
izvajata Evropska komisija in Evropska agencija za varnost v letalstvu. 

(4) Pristojnosti in naloge agencije, ki jih izvaja agencija v skladu z 
veljavnimi predpisi s področja civilnega letalstva, ter lastna tržna dejavnost se 

izvajajo tudi v tujini. 

(5) Agencija lahko izvaja tudi lastno tržno dejavnost. 

(6) Naloge stalnega nadzora, nadzora nad izvajanjem letalskih 

predpisov in druge operativne naloge zagotavljanja letalske varnosti, ki so v 
pristojnosti agencije, agencija zagotavlja 24 ur na dan, 7 dni v tednu. 

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

 strokovnih nalog,  

 nalog odločanja v upravnih zadevah, 

 regulativnih nalog ter  

 nadzornih in prekrškovnih nalog. 

Letalska specifika je, da se naloge odločanja v upravnih zadevah izvajajo kot 
certifikacijski postopki in druge upravne zadeve. Stalni nadzor in varnostni 

nadzor se izvaja kot samostojna naloga nadzora varnosti, nadzora nad 
izvajanjem letalskih predpisov in prekrškovna naloga pa se izvaja kot samostojna 
naloga ali kot del nalog stalnega nadzora in nadzora varnosti, če nadzorovani 

subjekti ne izpolnjuje predpisanih zahtev. 
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Načeloma se naloge certificiranja in druge upravne zadeve, stalni nadzor in 
varnostni nadzor, nadzor nad izvajanjem predpisov in prekrškovni postopki 

izvajajo na naslednji način:  

 

Tabela 1:Pregled nalog 
Naloge Način izvajanja (postopki/procesi) Opombe 

Certificiranje1 in 
druge upravne 
zadeve2 

Postopki po Zakonu o splošnem 
upravnem postopku (ZUP), če s 
posameznimi materialnimi predpisi ni 
določeno drugače. Za izvajanje 
predpisov EU so bistveni tudi nadzorniški 
priročniki, ki pa ne morejo urejati 

postopkovnih pravil. 

Praviloma so v materialnih 
predpisih določene izjeme 
glede rokov. 

Stalni nadzor3 in 
varnostni nadzor4 

Imetnika licence oz. dovoljenja se 
preverja, če pri izvajanju privilegijev iz 
licence ali dovoljenja stalno izpolnjuje 
pogoje pod katerimi mu je bilo 

dovoljenje oz. licenca izdano. Zahteve za 
izvajanje stalnega nadzora predpisujejo 
EU predpisi. 

Vsako področje ima svoj cikel, 
vsebine se opredelijo v 
nadzorniških priročnikih. 
 

Posebnosti so določene v 
materialnih predpisih. 

Nadzor nad 
izvajanjem  
predpisov 

Ni jasne ločnice med stalnim nadzorom 
in inšpekcijskim nadzorom oz. nadzorom 
nad izvajanjem predpisov. 

V okviru inšpekcijskega nadzora, kakor 
tudi v okviru stalnega se izvaja nadzor 
nad spoštovanje zakonodaje (lahko EU 
ali nacionalne). 
Mehanizem inšpekcijskega nadzora se 
uporablja tudi v primeru prijave ali 
drugih pokazateljev, ki kažejo na sum o 

nepravilnostih. 

Izvaja se v skladu z Zakonom 
o letalstvu, Zakonom o 
inšpekcijskem nadzoru in 

Uredbo o izvajanju nadzora 
varnosti zrakoplovov iz tretjih 
držav, ki pristajajo na 
letališčih v Republiki Sloveniji 
(t.i. SAFA) 

Prekrškovni 
postopki 

Praviloma se sankcionirajo nepravilnosti, 
ki se ugotovijo v okviru: 
-nadzora nad izvajanjem predpisov,   
-stalnega ali varnostnega nadzora,  

-prijave 
-policijskega zapisnika 
Idr. 
 
… In katere so opredeljene kot prekršek 
(in je za njih predpisana sankcija)  

-Izvajajo se v skladu z 
Zakonom o letalstvu, 
Zakonom o inšpekcijskem 
nadzoru in  

-Zakonom o prekrških. 

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

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

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

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

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

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

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

(ES) št. 216/2008). 
4 Pristojni organi izvajajo varnostni nadzor kot del njihovega nadzora zahtev, ki veljajo za navigacijske službe 

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

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

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

1.4 Organizacija agencije  

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

katerih je eden predsednik.   

Za strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje nalog ter za 

učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog na posameznih ožjih delovnih 
področjih iz pristojnosti agencije, ki so glede na naravo, vrsto in način 
opravljanja medsebojno povezane, so v agenciji organizirane naslednje notranje 

organizacijske enote:  
- Vodstvo 

- Sektor za podporo poslovanju  
- Sektor za plovnost 
- Sektor za letalske operacije in licenciranje osebja  

- Sektor za letališča, vzletišča in varovanje 
- Sektor za navigacijske službe zračnega prometa. 

 
Javna agencija za civilno letalstvo ima vzpostavljen sistem upravljanja letalske 
varnosti in skladnosti. Za zagotovitev optimalnega delovanja agencije se funkcija 

upravljanja varnosti in skladnosti (safety and compliance manager) opravlja 
neposredno pod vodstvom direktorja, medtem ko funkcijo podpore osebi 

odgovorni za sistem upravljanja varnosti in skladnosti (safety manager assistant) 
opravljajo vodje sektorjev in po potrebi drugi zaposleni, vsi po posebnem 
pooblastilu direktorja. Naloge so razvidne iz priročnika za upravljanje varnosti in 

skladnosti agencije. 
 

Agencija ima tudi več pogodbenih sodelavcev, zlasti za področje licenciranja 
letalskega osebja, ter zunanji računovodski servis in storitve informacijsko-
komunikacijske tehnologije (IKT).  
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Diagram 1:Organigram agencije 

 

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

kakor tudi priporočila in standardi mednarodne organizacije za civilno letalstvo 
(ICAO) načeloma določajo, da država članica določi organ, organ pa vzpostavi 

dokumentirane postopke in organizacijsko strukturo. Seveda so pri tem lahko 
omejitev finančni viri, ki bi jih organ mora upoštevati. Iz navedenih razlogov bi 
morala biti organizacija in sistemizacija agencije funkcijska, izvedena po 

temeljnih procesih. 

Pomemben korak v letu 2016 je bila reorganizacija Javne agencije za civilno 

letalstvo RS, sprememba iz matrične organiziranosti se je pokazala kot dobra, 
kar se kaže v jasnih razmejitvah nalog posameznih sektorjev in posledično 
posameznikov znotraj sektorjev.  

Svet Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije je 29.02.2016 na 58. 
dopisni seji sprejel nov Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 

Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljevanju: Akt), 
usklajen z relevantno zakonodajo in s ciljem krepitve medsektorskega oz. 
medpodročnega sodelovanja, procesne usmerjenosti delovanja, zagotavljanja 

kakovosti ter krepitve internega sistema vodenja. 

Poleg tega je Svet Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije na 6. 

seji dne 26.05.2016 sprejel Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o notranji 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javne agencije za civilno letalstvo 
Republike Slovenije. V aktu je skladno s spremembo glede stalne pripravljenosti 

spremenjen del prvega člena, ki se nanaša na stalno pripravljenost, v katalogu 
delovnih mest pa je pri vseh letalskih nadzornikih in nadzornikih pri alineji 

vodenje upravnih postopkov dodana besedna zveza vodenje in/ali odločanje v 
upravnih postopkih. Zadnja sprememba Akta o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije 

je bila sprejeta na Seji Sveta agencije  20. decembra 2016. Šlo je za manjšo 
sprememembo v katalogu delovnih mest v sektorju letalskih operacij in 

licenciranja osebja ter sektorju podpore poslovanju. 
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V letu 2016 je agencija zaposlila 5 letalskih nadzornikov, 3 na področju plovnosti, 

enega na področju letalskih operacij ter enega področju licenciranja osebja ter 
strokovnega sodelavca za področej informatike. 
 

1.5  Viri za delovanje agencije  

1.5.1 Človeški viri  
 

Na dan 31.12.2016 je bilo v agenciji po zbirnem kadrovskem načrtu 58,7 
zaposlenih, (od tega ena zaposlitev za polovični delovni čas in ena zaposlitev za 

20 % delovnega časa). V okviru plač za leto 2016 in 2017 so planirani stroški za 
60 zaposlenih, kot dovoljuje Zbirni kadrovski načrt oseb javnega prava. Ker pa 

agencija iskazuje potrebe po še dodatnih zaposlitvah je bila na resorno 
ministrstvo že poslana argumenirana prošnja po povečanju števila zaposlenih v 
letu 2017. Po trenutno potrjenem ZKN je dovoljeno število zaposlenih v letu 

2017  64. 

Po strukturi so na agenciji zaposlene naslednje kategorije osebja: 

Tabela 2: Zaposleni 

Kategorija Število na dan 

31.12.2015 

Število na dan 

30.06.2016 

Število na dan 

31.12.2016 

Letalski nadzorniki 20 25 25,5 

Nadzorniki 22 22 19,2 

Drugo osebje 11 14 14 

Nadomeščanje  1 2 2 

Skupaj 54 63 
58,7 + 2 

nadomeščanje 

 

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

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

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

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

Sloveniji. Ker pa to ni bilo realizirano v celoti, niti se določene naloge niso oddale 
zunanjim usposobljenim subjektom je Evropska komisija v letu 2015 pričela 
postopek pred Evropskim sodiščem glede neizvajanja nekaterih EU Uredb.   

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

navigacijske službe zračnega prometa (vključno z nadzornim delom agencije, ki 
predstavlja za ta segment nacionalni nadzorni organ NSA) in funkcij omrežja ter  
letališč. Agencija mora zagotoviti tudi zadostno število kompetentnih ljudi za 

implementacijo novih predpisov EU za področje aerodromov, zračnih operacij z 
baloni, spremembe uredbe o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu, o 

skupnem načrtu zaračunavanja storitev navigacijskih služb zračnega prometa 
(Uredba (EU št 391/2013), o izvedbenih načrtih navigacijskih služb zračnega 

prometa (Uredba (EU) št. 390/2013) idr. ki so bili sprejeti za FAB CE s strani 
Evropske komisije v oktobru 2015.  

Agencija je na podlagi internih analiz v preteklih letih večkrat zaprosila 

Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju MzI) za pridobitev soglasja za nove 
in nadomestne zaposlitve.  

V letu 2015 je Agencija za civilno letalstvo pridobila soglasje za 5 novih 
zaposlitev za leto 2015 in dodatnih 6 zaposlitev za leto 2016. 

V skladu z navedenim je bila razpoložljivost osebja v agenciji kot izhaja iz tabele:  

Tabela 3: Razpoložljivost 60 zaposlenih v letu 2016  

 PLAN  REALIZACIJA   

Kategorija 
Število 

dni 

2016  

% 
Povprečno 
zaposlenih 

58,5 

 
% Opombe 

Razpoložljivi 

delovni dnevi 
agencije 

15.120 100,00 14.776 100,00 

V letu 2016 je 

bilo 252 

razpoložljivih 

delovnih dni. 

Dopusti 1.876 12,41 1.580 10,69 

Bolniški stalež 239 1,58 606 4,10 

Usposabljanje 302 2,00 545 3,69 

Nepredvidene 

aktivnosti 

239 1,58 265 1,79 

Efektivni 

delovni dnevi 
agencije 

12.464 82,43 11.780 79,72 

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

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

projektivnih in proizvodnih organizacij (UL L št. 224 z dne 21. 8. 2012, str. 1) 
6 Uredba Komisije (EU) št. 1321/2014 z dne 26.novembra 2014 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih 

proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami  
7 Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za 

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

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

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

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

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

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

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

št. 1033/2006 in (EU) št. 255/2010 (UL L št. 281 z dne 13. 10. 2012, str. 1) 
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2 NALOGE ZARADI NESKLADIJ UGOTOVLJENIH V 

MEDNARODNIH INŠPEKCIJAH  

2.1 Neskladja ugotovljena v mednarodnih inšpekcijah  

 

Agencija je v letu 2016 prioritetno pristopila k odpravi neskladij ugotovljenih 
prioritetno s strani EASA, čeprav so vsa neskladja iz USOAP inšpekcije ICAO, ki 

je bila v Sloveniji v letu 2010, še odprta Rezultat trdega dela se kaže v zaprtju 
večine EASA neskladij  iz obdobja 2006 do 2015 in po napovedih predstavnikov 
Evropske komisije umik predsodnega postopka proti Republiki Sloveniji, ki je bil 

pričet v letu 2015.  
 

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

implementacije zgoraj naštetih standardov je Minister za infrastrukturo v maju 
2016 imenoval posebno delovno skupino 

 
1. EASA Standardizacijske inšpekcijske skupine za področje plovnosti (AIR), 

letalskih operacij (OPS), licenciranja letalskega osebja (FCL), letalske medicine 
MED) in navigacijskih služb zračnega prometa ANS) (področje letališč bo EASA 
pričela nadzorovati v letu 2018) redno obiskujejo Agenciji, saj je v zadnjih letih v 

povprečju prišlo tudi do 4 inšpekcije za različna področja.  
 

Status nerešenih, odprtih EASA neskladij na dan 31.12.2016 je naslednji: 
 
 

področje Oznaka 

inšpekcije 

neskladja C D G Datum 

naslednje 

inšpekcije 

 EASA odg. 

oseba 

Datum 

zaprtja 

Sku

paj 

vsi 

Skupa

j 

ODPR

TI 

op

en 

closed open closed open closed  

AIR AIR.SI.10.20

15  

Carmen 

Chirita 

 

12 3 3 1 0 7 0 1  

 

December 

2017 

AIR AIR.SI.06.20

16  

Jose Jose 

Quintas 

 

9 9 6 0 3 0 - - 

OPS OPS.SI.12.2 11 6 3 2 3 2 0 1  
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Sivo: zaprta vsa neskladja 
AIR ostalo: 
EU-Pilot in predsodni postopek:  all seven findings proposed to close. Official letter is expected by EC in March 
2017. 
Other findings of AIR.SI.07.2012 and AIR.SI.02.2014 proposed to be closed. Waiting on EASA confirmation. 

 
LEGENDA: 
AIR  plovnost 
OPS  letalske operacije 
FCL  licenciranje pilotov in kabinskega osebja ter certificiranje letalskih šol za pilote 
MED  letalska medicina 
FSTD  simulatorji letenja 
ATM/ANS upravljanje zračnega prometa / navigacijske službe zračnega prometa 
SAFA (RAMP)  nadzori tujih in domačih prevoznikov na ploščadi 
SEC  varovanje (inšpekcijska skupina EK) 

 

015 Hervé 

Julienne 

 

April 2017 

FCL FCL.SI.04.20

15 Kerry 

Booth 

 

3 1 0 1 1 1 - -  

FCL FCL.SI.11.20

16 

Guilio de 

Crezenzo 

 

1 1 0 0 1 0 - -  

MED MED.SI.04.2

015 

Virgilijus 

Valentukevici

us 

Closed:12.0

1.2016 

1 0 0 1   - -  

FSTD FSTD.SI.10.2

015 Guy 

Schell 

Closed: 

31.10.2016 

4 0 0 3 0 1 - -  

Sept 2017 

ANS ANS.SI.03.2

015 Laszlo 

Kiss 

Closed: 

05.12.2016 

24 0 0 11 0 13 - -  

Oktober 

2017 

SAFA 

(RAMP) 

SAFA.SI.10.2

013 

Mihai 

Draghici 

Closed: 

06.10.2014 

9 0 0 2 0 7 - -  

Junij 2017 

ADR          Testni 

nadzor 2017 

SEC Februar 

2016 

13 0        
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V predsodnem postopku s strani Evropske komisije so od 7 očitanih 

pomanjkljivosti predlagali zaprtje vseh sedmih neskladij (nanašajoi se na 

obdobje 2006 do 2014), kar so neuradno potrdili tudi predstavniki Evropske 

komisije (EK). Uraden dopis s strani EK se pričakuje do marca 2017. 

Poleg tega so vsa neskladja tudi  iz EASA inšpekcij iz obdobja 2012-2014 

(AIR.SI.07.2012 in  AIR.SI.02.2014) zaprta, a še pričakujemo uradno obvestilo 
EASA. 
 

2. Inšpekcijska skupina evropske komisije za področje varovanja 

Nenapovedana inšpekcija je bila v Sloveniji v februarja 2016 in ni zaznala večjih 
odstopanj. 

 in 

3. Inšpekcijske skupine ICAO (USOAP_IVSM) za vsa področja dela CAA oz  

celotno  področje civilnega letalstva v Republiki Sloveniji. 

Tako je bila zadnja ICAO inšpekcija v letu 2010, nerešeno pa je še vedno večina 
neskladij (cca 100). Obisk te inšpekcije se ponovno pričakuje v letih 2018-2020. 

Glede na veliko število odprtih neskladij, je Minister za infrastrukturo imenoval v 

maju 2016 delovno skupino za reševanje ICAO neskladij, v kateri so imenovani 
tudi trije predstavniki iz Agencije za civilno letalstvo. 

Poleg tega sta  bili v letu 2016 na agenciji evropska (EASA) standardizacijska 
inšpekcijska skupina za področje plovnosti v juniju 2016 ter za področje 

licenciranja letalskega osebja in pilotov, ki je bila v novembru 2016. Na področju 
plovnosti je bilo ugotovljenih kot je že razvidni iz zgornje tabele 9 dodatnih 

neskladij, za katere se je že pripravila analiza vzrokov in na podlagi le te  tudi 
načrt korektivnih ukrepov za odpravo le teh. Podobno se je pričelo z izdelavo 
analize vzrokov in načrt korektivnih ukrepov za področje licenciranja letalskega 

osebja in pilotov. Le te je bil posredovan na EASA v potrditev dne 20.01.2017 

2.1.1 Področje plovnosti   

 

Na področju plovnosti so od zadnje EASA standardizacijske inšpekcije potekali 

intenzivni napori za odpravo neskladij, ki niso bila zaprta še iz preteklih let. To so 
nepravilnosti ugotovljene iz leta 2005, 2008, 2010, 2014 in 2015. Vsa neskadja 

iz preteklih let so bila odpravljena ali pa čakamo potrditev izvedbe ustreznih 
ukrepov. Intenzivno so se odpravljale tudi nepravilnosti iz zadnjega EASA 
standardizacijskega nadzora iz leta 2016. Vsa neskladja se odpravljajo skladno z 

roki in trenutno ne zamujamo z nobenim. Čakamo na potrditev nekaterih že 
izvedenih ukrepov, zato imajo v interni aplikaciji DNA status »V potrditvi 

zaključka«, ostali pa imajo status »V reševanju«.  

Neskladja ugotovljena na predzadnjem standardizacijskem nadzoru v letu 2015 

so odpravljena, razen tistih, ki imajo rok zaprtja konca leta 2017. Ugotovitve iz 
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standardizacijskega nadzora leta 2016 pa se zapirajo skladno s predlogom 
odprave pomankljivsti. 

Kljub dodatnim trem zaposlitvam na področju plovnosti nam zapiranje neskladij 
vzame veliko resursov in časa, ki bi ga lahko porabili za povečanje rednih 

nadzorov. 

2.1.2 Področje licenciranja osebja  

 

V mesecu novembru 2016 je bila opravljena fokusirana standardizacijska 
inšpekcija (referenčna številka FCL.SI.11.2016), katere namen je bil pregledati 
napredovanje pri odpravi ugotovljenih neskladij iz leta 2013 (referenčna številka 

FCL.SI.05.2013) in 2015 (referenčna številka FCL.SI.04.2015), ki so se 
navezovale predvsem na uvedbo in izvajanje učinkovitega sistema upravljanja s 

skladnostjo in letalsko varnostjo.  

 

Zaključno poročilo fokusirane standardizacijske inšpekcije je pokazatelj izrednega 
napredka pri uvajanju sistema skladnosti in letalske varnosti, saj so bile 

odpravljene vse ugotovljene neskladnosti iz leta 2013 in 2015, razen (skupne) 
ugotovitve glede zadovoljivega števila usposobljenega osebja za izvajanje 

zadanih nalog in glede metodologije izračuna potrebnega številka zaposlenih (rok 
za odpravo je 31.05.2017). Poleg tega je bilo ugotovljeno še neskladje v zvezi z 
odobritvijo programa usposabljanja po načinu ZFTT. 

Skupno je bilo med standardizacijsko inšpekcijo odpravljenih pet ugotovljenih 
neskladij iz preteklih inšpekcij.  

Skupno sta torej na področju licenciranja osebja odprti dve neskladji razreda D. 

 

2.1.3 Področje letalske medicine  

 
Na področju letalske medicine je agencija v letu 2016 zaposlila novo nadzornico 
(20%, dopolnilno delo) za opravljenje strokovnih del področja ter imenovala dva 

zdravstvena ocenjevalca, ki imata za agencijo sklenjeno podjemno pogodbo. 
 

Na področju letalske medicine so bile vse ugotovitve EASA odpravljene. 
 

2.1.4 Področje letalskih operacij  

 
Agencija je imela v decembru 2015 izredno inšpekcijo EASA na področju letalskih 

operacij. EASA standardizacijska inšpekcija je sicer ugotovila, da je bil na 
področju letalskih operacij narejen napredek, a so kljub temu ugotovili nekaj 

neskladij, od tega eno večje:  
- štiri neskladja na nivoju upravljanja agencije,  
- tri neskladja v zvezi z internimi postopki za delo osebja na letalskih 

operacijah,  
- tri neskladja, povezana z nadzori pri operatorjih in  

- eno neskladje, ki pomeni neposredno ogrožanje varnosti (immediate 
safety hazard) zaradi manjšega letalskega prevoznika, pri katerem so bila 
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ugotovljena številna neskladja in mu je agencija začasno odvzela 
spričevalo letalskega prevoznika.  

 
EASA inšpekcija v decembru 2015 je bila veliko bolj podrobna kot inšpekcije v 
preteklosti. Ugotovili so, da je glavni razlog (root cause) večine neskladij 

pomanjkanje strokovnega in kompetentnega osebja. V prvi polovici leta 2016 je 
bil z EASO usklajen plan korektivnih ukrepov, kateri pa se v dogovorjenih rokih 

izvaja in naj bi bil v celoti realiziran v prvi polovici leta 2017. 
 

2.1.5 Področje preverjanj na ploščadi  

 
Neskladja na področju preverjanj na ploščadi so od zadnje EASA inšpekcije na 

tem področju uspešno odpravljena. Naslednjo inšpekcijo pričakujemo v letu 
2017. Odprta ostajajo še neskladja s strani ICAO. 
 

2.1.6 Področje varovanja civilnega letalstva  

 

Na Javni agenciji za civilno letalstvo RS je v času od 4.5.2015 do 8.5.2015 
potekala inšpekcija Evropske Komisije. Pri tem so bila ugotovljena določena 

neskladja z obvezujočo evropsko zakonodajo s področja varovanja civilnega 
letalstava. Javna agencija za civilno letalstvo RS je izdelala Načrt oprave 

ugotovljenih neskladij, katerega je sprejela in potrdila Evropska Komisija. 
 
Ugotovljena neskladja inšpekcije Evropske Komisije je Javna agencija za civilno 

letalstvo RS odpravila skladno z izdelanim načrtom, kar je sprejela in potrdila 
Evropska Komisija dne 18.9.2015. V delu, ki zadeva potrditev Letalskega 

varnostnega programa RS, je Javna agencija za civilno letalstvo RS obvestila 
Evropsko Komisijo o predvideni časovnici priprave ter potrditve programa. 
  

Vlada Republike Slovenije je na redni seji dne 30.6.2016 sprejela Nacionalni 
program varovanja v civilnem letalstvu Republike Slovenije, Verzija 2.0.  

 
Javna agencija za civilno letalstvo RS je dne 6.7.2016 o sprejetju programa 

obvestila Evropsko Komisijo. 
 
V Republiki Sloveniji je v času od 8.2.2016 do 12.2.2016 potekala inšpekcija 

Evropske Komisije in sicer na javnem Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. V zvezi 
s tem so bila ugotovljena določena neskladja z obvezujočo evropsko zakonodajo 

s področja varovanja civilnega letalstva. Javna agencija za civilno letalstvo RS je 
Evropski komisiji dne 13.5.2016 posredovala Načrt odprave ugotovljenih 
neskladij, s čimer so bila odpravljena vsa neskladja ugotovljena v mesecu 

februarju 2016, kar je sprejela in potrdila Evropska Komisija dne 26.5.2016. 
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2.1.7 Področje navigacijskih služb zračnega prometa  

 

EASA Standardizacijska inšpekcijska skupina, ki je obiskala Agencijo za civilno 
letalstvo v marcu 2015 (ATM/ANS.SI.03.2015) je ugotovila 24 neskladij, od tega 

10 razreda C in 14 razreda D.  
 
V skladu z načrtom odprave pomankljivosti je bilo do novembra 2016 

odpravljenih še preostalih 22 neskladij, sta bili dve neskladji odpravljeni že v letu 
2015. Tako je bil dosežen cilj, da se do konca leta 2016 odpravijo vsa neskladja, 

ugotovljena ob nadzoru marca 2015. 
 

2. 2 Odprava  neskladij  

Evropska Komisija je oktobra 2014 Republiki Sloveniji posredovala t.i. EU PILOT 
6990/14/MOVE v katerem je Republiko Slovenijo prosila za odgovor, pojasnila ter 
načrt odprave neskladij, nekatera se ponavljajo že od leta 2005, v nasprotnem 

primeru lahko sproži postopek za ugotavljanje kršitev v skladu s členom 258 
Pogodbe Skupnosti. Glede na zavrnitev predlaganih ukrepov, je Evropska 

komisija v septembru 2015 poslala uradni opomin – kršitev št. 2015/2066. 

Na podlagi uradnega opomina št 2015/2066 in očitkov je bil izdelan akcijski 
načrt, ki je sestavljen iz dveh delov: 

1. Sistemske aktivnosti in ukrepi (večina teh ukrepov realiziranih in 

implementiranih) ter  

2. Izvedba ukrepov, ki se neposredno nanašajo na odpravo očitanih 
neskladij, to je 14415-C, 18051-D, 18048-D, 18036-D, 18038-D, 1981-C in 
3753-C ter 18045-D. Vsa ta neskladja je zadnja inšpekcijska skupina za področje 

plovnosti (AIR.SI.06.2016)v juniju 2016 podrobneje pregledala in predlagala 
zaprtje 3 od skupno 7 nesksladij. 

Oba zgoraj omenjena akcijska načrta  sta bila v letu 2016 v celoti realizirana. 

Tudi vsa odprta neskladja iz obdobja 2012 do 2014 so bila odpravljena in so  
predlagana  za zaprtje. 
 

2.2.2 Odprava neskladij s področja plovnosti 

Za odpravo neskladij se na področju plovnosti uporablja informacijsko orodje 

DNA. Ta omogoča nadzor nad statusom ugotovljenga neskladja, delegiranje 
ugotovitev nadzora tako podjetjem kot zaposlenim na agenciji, ki so zadolženi za 
odpravo neskladij ugotovljenih s standardizacijskim nadzorom. 
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Trenutno imajo status »v izvajanju« še naslednja neskladja: 

Naziv Šifra Stopnja Rok izvedbe Status 

SI #19277 EASA-AIR-000044 C 15.11.2017 v izvajanju 

SI #19278 EASA-AIR-000052 C 15.11.2017 v izvajanju 

SI #19280 EASA-AIR-000011 D 29.03.2016 v izvajanju 

SI #19283 EASA-AIR-000051 C 15.11.2017 v izvajanju 

SI #19814 EASA-AIR-000139 C 30.03.2017 v izvajanju 

SI #19815 EASA-AIR-000141 C 31.03.2017 v izvajanju 

SI #19816 EASA-AIR-000140 D 31.03.2017 v izvajanju 

SI #19817 EASA-AIR-000142 C 30.03.2017 v izvajanju 

SI #19819 EASA-AIR-000147 D 30.03.2017 v izvajanju 

SI #19820 EASA-AIR-000144 C 30.03.2017 v izvajanju 

SI #19821 EASA-AIR-000145 D 30.03.2017 v izvajanju 

 

Načrt korektivnih ukrepov je bil usmerjen k čim prejšnji realizaciji prenove 
procesov, kontrolnih list in obrazcev oziroma izdelave dodatno potrebnih, 

strokovnega področja plovnosti, v okviru izgradnje sistema skladnosti in varnosti, 
kot enega od predpogojev za zadovoljivo rešitev konkretnih neskladij. Večji del 
procesov je že bil deležen prenove in z uporabo sistemskega orodja DNA tudi 

implementiran v delovne procese, kar se kaže pri kvalitetnejših standardiziranih 
in poglobljenih nadzorih.  

 
S strani EASA se pričakuje preverjanje implementacije korektivnih ukrepov, 
kakor tudi implementacije EU zakonodaje s področja  v decembru 2017. 

 
 

2.2.3 Odprava neskladij s področja licenciranja osebja  

 

Neskladja, ugtovljena med inšpekcijo FCL.SI.11.2016, se bodo odpravila na 
naslednji način: 
 

Neskladje številka SI#18901 (število zaposlenih in metodologija za izračun 
potrebnega številka zaposlednih): Opravila se bo poglobljena analiza potrebnih 

zaposlitev (FTE) na področju licenciranja osebja na podlagi vseh nalog, ki jih je 
agencija dolžna opravljati. Poleg tega je agencija v decembru objavila razpis za 
zaposlitev letalskega nadzornika I. 

 
Pri tem je potrebno omeniti tudi, da se vrzel, ki je nastala na določenih 

strokovnih področjih (npr. helikopterji), zmanjšuje s pomočjo zunanjih 
pogodbenih sodelavcev. 

 
Neskladje številka SI#20105 (program usposabljanja po načinu ZFTT): Opravila 
se bo revizija notranjih postopkov in kontrolnih seznamov za zagotovitev 

skladnosti z vsebinskimi zahtevami dela ORA v zadevah potrjevanja programov 
usposabljanja. 
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2.2.4 Odprava neskladij s področja letalske medicine  

 

 
Ni ugotovljenih neskladij.  

 

2.2.5 Odprava neskladij s področja letalskih operacij  

 

EASA Standardizacijska inšpekcijska skupina je v decembru 2015 ugotovila 
skupno 11 neskladij (5 neskladij razreda C, 5 razreda D in enega razreda G, kar 

je najbolj kritično).  
 

V zvezi z neskladji je agencija pripravila plan korektivnih ukrepov, ki je 
vključeval 29 aktivnosti.  
 

V prvi polovici leta 2016 je agencija zaposlila dva nova letalska nadzornika 
(enega za polni delovni čas in enega za polovični delovni čas), ki pa se zaradi 

uvajanja v delo še nista mogla aktivneje vključiti v odpravo neskladij.  
 
Agencija je od 29 aktivnosti v zvezi z odpravo neskladij v prvi polovici leta 2016 

uspešno zaprla 18 aktivnosti, ostala pa naj bi odpravila v skladu s potrjenim 
načrtom korektivnih ukrepov do sredine leta 2017. V prvih dveh mesecih leta 

2017 se bodo zaprle še zadnje aktivnosti, ki so vezane na nadzor vseh letalskih 
prevoznikov po planu stalnih nadzorov. 
 

S strani EASA se pričakuje preverjanje implementacije korektivnih ukrepov, 
kakor tudi implementacije evropske zakonodaje s področja v aprilu 2017.  

 

2.2.6 Odprava neskladij na področju preverjanj na ploščadi  

 

Na področju preverjanj na ploščadi trenutno ni odprtih EASA neskladij. 
 

Ponovno preverjanje področja s strani EASA se pričakuje v juniju 2017. 
 

2.2.7 Odprava neskladij s področja navigacijskih služb 
zračnega prometa 

 

V skladu z načrtoma odprave pomankljivosti: 

 CORRECTIVE ACTION PLAN, ANS.SI.03.2015 Class (C) findings according 
to Regulation (EC) No 628/2013 Art. 17 and Art. 18 Date of the findings: 
06/03/2015, št: 512-10/2014/37-CAA0608, z dne: 01.07.2015 ter 

 CORRECTIVE ACTION PLAN, ANS.SI.03.2015 Class (D) findings according 
to Regulation (EC) n° 628/2013 Art. 17 and Art.  18 Date of the findings: 

06/03/2015, št: 512-10/2014/37-CAA0608, z dne: 01.07.2015 
sta bili dve neskladji odpravljeni že v letu 2015, preostalih 22 neskladij pa je bilo 
odpravljenih do novembra 2016, s čemer so bila odpravljena vsa neskladja. S 
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strani EASA se pričakuje preverjanje implementacije korektivnih ukrepov v 
novembru 2017. 

 

2.2.8 Odprava neskladij s področja varovanja civilnega letalstva  

 

Na področju varovanje civilnega letalstva so bila vsa ugotovljena neskladja 
Evropske komisije odpravljena. 
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3 NALOGE V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM VARNOSTI 

IN SKLADNOSTI IN PROMOCIJA LETALSKE 

VARNOSTI 

Sektor za upravljanje varnosti in skladnosti agencije je bil ustanovljen na podlagi 
Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v agenciji, oktobra leta 

2014, z delovanjem pa je pričel 01.07.2015. Z novim Aktom o notranji 
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest CAA z dne 29.02.2016 je bil sektor kot 
samostojna notranja organizacijska enota ukinjen, naloge pa so bile prenesene 

neposredno pod pristojnost direktorja agencije oz. v notranjo organizacijsko 
enoto Vodstvo. S tem je bilo jasno izraženo zavedanje agencije, da je potrebno 

sistem upravljanja letalske varnosti in skladnosti voditi, koordinirati in usmerjati 
na najvišjem, to je na vodstvenem nivoju agencije. 
 

V letu 2016 je bilo delo na področju upravljanja varnosti in skladnosti 
osredotočeno predvsem na: 

1. revizije priročnika za upravljanje skladnosti in letalske varnosti; 
dokumentiranje, redno posodabljanje in spremljanje skladnosti upravljanja 
agencije za doseganje skladnosti z Uredbo št 216/2008, njenimi 

izvedbenimi pravili ter aplikabilnimi zahtevami; 
2. popis postopka izvedbe internih presoj in dejanska izvedba notranjih 

presoj, in sicer na področjih: letalske operacije, licenciranje letalskega 
osebja in plovnost; 

3. poročanje o dogodkih in ECCAIRS – sprejeta je bila nacionalna Uredba o 
izvajanju Uredbe (EU) o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v 
civilnem letalstvu; 

4. spremljanje nalog povezanih z zagotavljanjem varnosti (OR, RAMP, ACAM, 
neskladja, varnostna priporočila...); 

5. popis procesov na nivoju CAA ter določitev njihovih nosilcev; 
6. pripravo analiz in poročanje vodstvu ter ozaveščanje zaposlenih o letalski 

varnosti in potrebi po skladnosti Uredbo št 216/2008, njenimi izvedbenimi 

pravili ter aplikabilnimi zahtevami 
7. koordinacijo odprave ICAO neskladij. 

 
Zaradi organizacijskih sprememb na agenciji, zaradi nove zakonodaje na 
evropski ravni ter zaradi določnejšega opisa zagotavljanja skladnosti na agenciji, 

so bile v letu 2016 sprejete tri spremembe Priročnika za upravljanje letalske 
varnosti in skladnosti (Compliance Monitoring and Safety Management System 

Manual), in sicer: 
 verzija 1, datum sprejema: 22.04.2016, datum začetka veljavnosti: 

01.05.2016, 

 verzija 2, datum sprejema: 11.05.2016, datum začetka veljavnosti: 
11.05.2016 in 

 verzija 3, datum sprejema: 08.11.2016, datum začetka veljavnosti: 
08.11.2016. 
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Bistvene novosti, ki so v delo agencije vpeljane z zgoraj navedenimi 

spremembami so naslednje: 
 Ustanovljen je CAA Safety Board, ki bo pripomogel k učinkovitejšemu 

upravljanju z varnostjo povezanih informacij, pridobljenih na osnovi 

sistema poročanja o dogodkih, internega poročanja agencije, ugotovitev 
RAMP in ACAM inšpekcij, varnostnih priporočil preiskovalnega organa in 

drugih virov. 
 Dodano je podpoglavje 1.3 Authorizations, v katerem so razdelana in 

opisana pooblastila po področjih agencije. Pooblastila so vezana na 
izkušnje, znanje in usposobljenost zaposlenih.  

 Zaradi lažjega razumevanja ICAO in EASA neskladij je dodano podpoglavje 

1.4 Responsibilities regarding ICAO CE, ki vsebuje opise posameznih 
kritičnih elementov in tabela, iz katere so razvidne odgovornosti za 

posamezni element.  
 Direktor, vodje sektorjev in Compliance and Safety Manager se sestanejo 

vsaj enkrat letno (najkasneje 28.02. za preteklo leto) z namenom 

pregleda primernosti, ustreznosti in učinkovitosti agencijskih procesov in 
sistema upravljanja skladnosti in varnosti s ciljem implementacije 

sprememb in izboljšav. 
 Podrobno so razdelane faze procesa notranje presoje. Notranje presoje 

bodo potekale podobno kot EASA standardizacijske inšpekcije, vendar pa 

bo poudarek na preverjanju, ali so procesi, postopki idr. zapisani in se jih 
kot takih tudi držimo. Klasifikacija neskladij je usklajena z EASA 

klasifikacijo. Notranje presoje potekajo skladno s planom, ki ga določi 
direktor za dve leti. Izpolnjen obrazec (CMSMS.OBR.000005) za leti 2016 
in 2017 je objavljen v DNA v modulu Akcije – Notranja presoja 2016/2017 

in dostopen vsem zaposlenim.  
 V skladu z Uredbo (EU) št. 376/2014 smo razdelali sistem poročanja o 

dogodkih in odgovornosti znotraj agencije. Dodani so kazalniki varnostne 
uspešnosti, ki so (tako kot v Državnem programu upravljanja varnosti v 
civilnem letalstvu) deljeni na Tier 1, 2 in 3. Tier 1 je usklajen z razredom 

dogodkov, Tier 2 zajema kategorije dogodkov, Tier 3 pa so tipi dogodkov. 
Agencija bo na osnovi prejetih poročil pripravljala letno poročilo o letalski 

varnosti, ki bo vsebovalo analize o trendih in ponavljajočih se odstopanjih 
ter identifikacijo potencialnih tveganj. 

 Pomembna je vpeljava sistema DNA. Zaposleni so bili pozvani, da do 

31.12.2016 pregledajo dokumentacijo, procese, kontrolne liste itd. ter jih 
vnesejo v DNA. Kontrolirani dokumenti so le dokumenti, ki so vneseni in 

potrjeni/odobreni v DNA sistemu.  
 
Dne 23.05.2016 je bila v Uradnem listu RS objavljena Uredba o izvajanju Uredbe 

(EU) o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu, veljati pa 
je začela dne 07.06.2016. Uredba je kot pristojni organ za zbiranje, 

shranjevanje, varovanje, izmenjavo, razširjanje in analiziranje ustreznih 
informacij v zvezi z varnostjo v civilnem letalstvu, določila Javno agencijo za 

civilno letalstvo RS.  
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V letu 201610 je bila agencija s strani različnih poročevalcev obveščena o 626 
dogodkih, od tega jih je 600 klasificiranih kot incident, 20 kot nesreča (accident) 

in šest kot resni incident (serious incident) (graf 1). V nesrečah beležimo 10 
smrtnih žrtev in 10 lažje ali težje poškodovanih. Dejansko je bilo v letu 2016 na 
CAA posredovanih 69011 poročil o dogodkih (brez poročil o (končnih) rezultatih 

analiz). 
 

 
Graf 1: Število dogodkov glede na razred dogodka (class) – leto 2016 

 
 

V nadaljevanju prikazujemo: 
- število nesreč po tipu zrakoplova oziroma vrsti letalne naprave (graf 2), 
- število nesreč po mesecih (graf 3), 

- število resnih incidentov in incidentov po mesecih (graf 4), 
- število resnih incidentov in incidentov po kategorijah (graf 5). 

 

Glede na tip zrakoplova oziroma vrsto letalne naprave CAA beleži (graf 2): 
- dve nesreči z motornim letalom (pri čemer beležimo sedem smrtnih žrtev),  

- tri nesreče z ultralahko letalno napravo,  
- tri nesreče z jadralnim letalom (pri čemer beležimo eno smrtno žrtev) in  

- 12 nesreč z jadralnim padalom (pri  čemer beležimo dve smrtni žrtvi). 
  

                                                      
10 Podatki se nanašajo na poročila, na rezultate analiz (ki jih morajo poročevalci na CAA poslati v 30 dneh od 
dneva, ko so poslali prvo poročilo) in na končne rezultate analiz (ki jih morajo poročevalci na CAA poslati v treh 
mesecih od dneva, ko so poslali prvo poročilo), ki jih je CAA prejela do vključno 25.01.2017. 
11 Število poročil in število dogodkov se ne ujemata, ker mora v nekaterih primerih, v skladu z Uredbo (EU) št. 
376/2014, o istem dogodku poročati več poročevalcev. 
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Graf 2: Število nesreč po tipu zrakoplova oziroma vrsti letalne naprave – leto 2016 

 
 

 

 
Graf 3: Število nesreč po mesecih – leto 2016 
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Graf 4: Število resnih incidentov in incidentov po mesecih – leto 2016 

 

 
 
CAA beleži največ incidentov kategorije SCF-NP (87), OTHR (80), BIRD (77) in 

NAV (70) (graf 5)12. V okviru kategorije RAMP je 20 dogodkov povezanih s 
prevozom oziroma poskusom prevoza nevarnih snovi, v okviru kategorije SEC pa 

je 11 dogodkov povezanih z osvetljevanjem z laserjem.  
 
Dva resna incidenta sta kategorizirana kot SCF-PP, en kot SCF-NP, en kot RE in 

en kot LOC-I.13  
 

 

                                                      
12 Na grafu 5 je prikazanih 607 resnih incidentov in incidentov po kategorijah, ker sta dva incidenta 
kategorizirana z dvema kategorijama. 
13 CAA je bila o enem resnem incidentu (kategorije SCF-NP) obveščena s strani Ministrstva za obrambo. Gre za 

zrakoplov, ki ni vpisan v register civilnih zrakoplovov, zato ni zajet na grafu 4 in grafu 5. 
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ADRM ‐ Aerodrome 
AMAN – Abrupt Maneuver 
ARC – Abnormal runway contact 

ATM ‐ ATM/CNS 

BIRD – Birdstrike 

GCOL – Ground collision 

CFIT – Controlled flight into towards terrain 

FUEL – Fuel related 

GTOW – Glider towing related events 

ICE - Icing 

LOC-I – Loss of control - Inflight 

LOLI – Loss of lifting conditions En‐Route 

MAC – Airprox / ACAS alert / loss of separation / (near) midair collisions 

 

MED – Medical 

NAV – Navigation error 

RAMP – Ground handling 

RI – Ruway incursion – vehicle, aircraft or person 

RE – Runway excursion 

SCF-NP – System component failure or malfunction [non‐powerplant] 

SCF‐PP – Powerplant failure or malfunction 

SEC – Security related 

TURB – Turbulence encounter 

WILD – Collision wildlife 

WSTRW – Windshear or thunderstorm 

OTHR – Other 

UNK – Unknown or undetermined 

Graf 5: Število resnih incidentov in incidentov po kategorijah – leto 2016 
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3.2  PROMOCIJA LETALSKE VARNOSTI  

 

PROMOCIJA VARNEGA LETENJA Z DRONI  

V duhu promocije letalske varnosti je agencija skupaj z oglaševalsko agencijo v 
oktobru oblikovala spletno stran www.dronbonton.si na kateri so zbrane vse 

potrebne informacije, uredba, pravila letenja, brošura, ki si jo lahko natisne 
vsak. Za utrjevanja znanja je bila oblikovana tudi nagradna igra, ki je  trajala od 
28.10.2016 do 15.12.2016. V nagradni igri je bilo več kot 600 sodelujočih (vsak, 

ki je igral večkrat se je štel le enkrat) in katere zmagovalci so že prejeli nagrade. 
Več kot 26.000 posameznikov si je ogledalo vsaj enega od video o pravilih 

letenja, ki je bil objavljen na YOu Tube.  

Poleg navedenega je bilo izvedeno tudi »google oglaševanje«, ki je trajalo od 

2.11.2016 do 15. 12.2016, doseg oglaševanja je bil 7947 klikov, vseh prikazov 
pa 6.862.226.  

 

Pri »google oglaševanju« so bile uporabljene naslednje kampanje:  

- Display Bannerji Keywords – gre za oglasne pasice, pri katerih so bile kot 
trgating uporabljen ključne besede: dones for video, drones, 

quadrocopter, camera drones,itd 

http://www.dronbonton.si/
http://www.dronbonton.si/nagradna-igra/
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- Display Bannerji Topics – oglasne pasice. Kot pri kampamki Display 
Bannerji Keywords, le da je šlo tu za targetiranje glede na interese in 

zanimanja; gamers, consumer electronics 

- Dispay Bannerji Remarketing – z oglasnimi pasicami so bili targetirani 
uporabniki, ki so že obiskali speltno stran 

- GSp – Gmail Sponsored promotions oz gmail oglaševanje, tudi tu so bili 
targetirani uporabniki glede na interese in zanimanja; gamers, consumer 

electronics 

- Video kampanja – ciljani so bili uporabniki od 18 – 44 let, povsem 

moškega spola, targetiranje pa je bilo nastavljeno široko, saj je kampanja 
skrbela predvsem za osveščanje in ne direktno pridobivanje konverzij 

 

 

 

Z namenom preventivnega delovanja je agencija v letu 2016 izvedla tri 
brezplačne delavnice, katerih vsebina je namenjena zlasti osebam, ki 

nameravajo pristopiti k izpitu za pridobitev potrdila o poznavanju pravil letenja. 
Delavnice so bile izvedene v sodelovanju z Informacijskim pooblaščencem, saj 

uredba določa tudi zahteve glede varstva osebnih podatkov. 
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PROMOCIJA POROČANJA O DOGODKIH V LETALSTVU 

Z namenom promocije poročanja o dogodkih v letalstvu in promocije kulture 

pravičnosti je Agencija v letu 2016 vsem letalskim organizacijam poslala 
najpomembnejše informacije o poročanju o dogodkih, skupaj s promocijskim 
materialom Evropske komisije (plakati in zloženke). Letelske subjekte smo želeli 

ponovno spomniti na naslednje: 

 Izkušnje kažejo, da pred nesrečami pogosto pride do številnih incidentov v 

zvezi z varnostjo in drugih pomanjkljivosti, ki opozarjajo na obstoj tveganj 
za varnost. Informacije v zvezi z varnostjo so torej pomemben vir 

ugotavljanja možnih tveganj za varnost. 

 Sistem varnosti v civilnem letalstvu temelji na povratnih informacijah ter 
izkušnjah iz nesreč in incidentov. Poročanje o dogodkih in uporaba 

informacij o dogodkih za izboljšanje varnosti sta odvisna od odnosa 
zaupanja med poročevalcem in subjektom, ki je odgovoren za zbiranje in 

oceno informacij. Pri tem je treba strogo uporabljati pravila o zaupnosti. 
Namen varovanja informacij v zvezi z varnostjo pred neustrezno uporabo 
in omejitev dostopa do evropske centralne podatkovne baze, ki velja 

izključno za zainteresirane strani, ki sodelujejo pri izboljšanju varnosti v 
civilnem letalstvu, je zagotoviti stalno razpoložljivost informacij v zvezi z 

varnostjo, da je mogoče sprejeti primerne in pravočasne preventivne 
ukrepe ter izboljšati varnost v letalstvu.  

 Posameznike, ki so vpleteni v dogodke ali imajo zgolj informacije o njih, 

lahko od poročanja o dogodkih odvrača strah pred samoobdolžitvijo in 
možnimi posledicami v obliki pregona s strani sodnih organov. „Kultura 

pravičnosti“ mora posameznike spodbujati k poročanju o informacijah, 
povezanih z varnostjo. Ne sme pa se jih odvezati njihovih običajnih 
odgovornosti. Zato se zaposlenih in pogodbenega osebja ne sme nikakor 

oškodovati zaradi informacij, ki so jih zagotovili na podlagi Uredbe 
376/2014, razen v primerih namerne kršitve ali očitnega, hudega in 

resnega neupoštevanja očitnega tveganja ter resnega pomanjkanja 
poklicne odgovornosti, ki narekuje takšno ukrepanje, ki je očitno potrebno 
v danih okoliščinah, kar bi povzročilo predvidljivo škodo osebi ali 

premoženju ali resno ogrozilo stopnjo varnosti v letalstvu. 
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4 NALOGE V ZVEZI Z NADZOROM  

4.1 Certifikacijski postopki in druge upravne zadeve ter 

stalni nadzor in nadzor varnosti  

4.1.1 Področje plovnosti  

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

posamezna področja civilnega letalstva.  

Strokovno področje plovnosti skupaj z drugimi strokovnimi področji (letalske 
operacije in licenciranje osebja) pokriva tudi t.i. 83 bis sporazume. Ti sporazumi 
podrobneje definirajo kakšna je razmejenost med nalogami države registra 

zrakoplova in države operaterja zrakoplova, torej gre za določitev prenosa 
odgovornosti. 

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

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

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

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

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

projektivnih in proizvodnih organizacij; 

 UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1321/2014 z dne 26. novembra 2014 o 
stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter 

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

o Priloga I: Del-M  

o Priloga II: Del 145  

o Priloga III: Del 66  in 

o Priloga IV: Del 147  

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

tehničnemu osebju, ki so predstavljeni v tabeli št.4 
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Tabela 4: Pregled izdanih potrdil in licenc 
 

ORGANIZACIJE IN 

LICENCE 
Število 

31.12.2013 

Število 

30.06.2014 

Število 

30.6.2015 

Število 

30.06.2016 

Število 

31.12.2016 

Vzdrževalne 

organizacije 

Uredba št. 

2042/2003 

- Del 145 

17 17 18 16 16 

Uredba št. 

2042/2003 

- Del M-F 

2 2 2 2 2 

Organizacije 

za vodenje 

stalne 

plovnosti  

Uredba št. 

2042/2003 

- Del M-G 

20 23 
 

23 
22 22 

Organizacije 

za 

usposabljanje 

tehničnega 

osebja  

Uredba št. 

2042/2003 

- Del 147 

4 4 3 3 2 

Proizvodne 

organizacije 

ZLet 1 1 1 1 1 

Uredba 

(ES) št. 

748/2012 

2 3 4 3 3 

Organizacije 

za 

projektiranje 

ZLet 2 1 
 

2 
2 1 

Licence 

tehničnega 

osebja 

Uredba št. 

2042/2003 

- Del 66 

377 377 
 

405 
417 421 

Izdane na 

podlagi 

nacionalnih 

predpisov 

39 39 
 

43 

 

45 
45 

Izvedbene naloge področja plovnosti, ki so opredeljene v prej navedenih uredbah 
oziroma ICAO dokumentih ter nacionalnih predpisih in kasneje niso vključene v 

ostalih tabelah, so predstavljene v tabeli št.5: 

Tabela 5: Pregled opravljenih in načrtovanih storitev 
 
 

Področje Podpodročje 

Št. 

opravljenih 

storitev 

2015 

Plan 

2016 

Relizacija na dan 

31.12.2016 

Plovnost 

zrakoplovov 

Pregled za izdajo 

potrdila o pregledu 

plovnosti 

142 158 148 

Izdaja potrdila o 

pregledu plovnosti 

na podlagi 

4 5 12 
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priporočila 

Pregled za izdajo ali 

podaljšanje 

veljavnosti 

plovnosti 

dokumenta za 

aneks II zrakoplove 

107 117 102 

Dovoljenje za 

letenje 
23 26 28 

Potrditev programa 

vzdrževanja 
90 82 73 

CAMO 

Vodenje stalne 

plovnosti 
4 6 5 

Privilegij po poddelu 

I dela M 
4 4 5 

Privilegij po poddelu 

P dela 21 
0 0 0 

Sprememba obsega 

potrdila po del M 

poddel G 

21 22 36 

Certifikacija 

zrakoplovov 
  52 50 51 

Gradnja 

zrakoplovov 
  2 4 3 

Vzdrževanje 

zrakoplovov 
  5 8 5 

Izobraževalna 

organizacija - 

MTO 

  1 1 1 

Licence 

letalsko 

tehničnega 

osebja po Del-

66 

  160 170 186 

Register 

zrakoplovov 
  232 248 256 

 
 
Plan je narejen na osnovi povprečno opravljenih storitev v zadnjih dveh letih. 

 

Letalski nadzorniki na področju za plovnost izvajajo tudi dela kot so: 

 Priprava odprav pomanjkljivosti ob nadzorih nadrejenih mednarodnih 

inštitucij; 

 Priprava mnenj LZS, MNZ, MZIP, kakor tudi drugim interesnim stranem 

oz deležnikom; 
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 Sodelovanje pri pripravi predlogov predpisov oziroma predlogov 
sprememb predpisov; 

 Sprejem in analiza poročil o dogodkih s strokovnega področja plovnosti, 
ter po potrebi odrejanje korektivnih ukrepov (Occurence reporting); 

 Sodelovanje pri SAFA inšpekcijah; 

 Izvajanje analiz letalske varnosti s strokovnega področja plovnosti 
(Occurence reporting, ACAM, SAFA); 

 Usklajevanje 83 bis sporazumov; 

 Aktivno sodelovanje v delovnih skupinah ipd. 

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

Tabela 6: Pregled zrakoplovov in letalnih naprav 
 

Vrsta 

Število 

vpisanih 

(31.12.2013) 

Število 

vpisanih 

(30.06.2014) 

Število 

vpisanih 

(31.12.2015) 

Število 

vpisanih 

(30.06.2016) 

Število 

vpisanih 

(31.12.2016) 

Letalo 223 221 202 202 201 

Helikopter 23 22 21 21 23 

Jadralno 

letalo 

171 172 170 166 153 

ULN 108 112 113 114 118 

Giroplan 3 3 3 3 3 

Balon 61 61 58 58 56 

Motorni 

zmaj 

72 72 71 71 68 

Skupaj 661 663 638 634 622 

 

 

Glede stalnega nadzora in nadzora nad izvajanjem letalskih predpisov na tem 
področju dela agencije, je v letu 2016 realizacija prikazana v tabeli št. 7:  

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

2016 in realizacija v 2016 

 

Predmet 
nadzora 

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

real. 

Organizacije 
za 

vzdrževanje 

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

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

REAL. 
3 0 0 2 3 0  3 1  1   1 1  1 8 57% 

3 0 0 2 3 0  3  2 0   2 2   2 8 57% 

Organizacije 
za stalno 
plovnost 

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

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

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

 69% 

3 2 2 1 2 1  1 1  2 1 2 1 11 69% 

Proizvodne in PLAN 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2   
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projektivne 
organizacije 

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

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

0 0 0 0 1 2  0 0 0 0 0 0 3 300% 

Org. za 
usposabljanja 

osebja za 
plovnost 

PLAN 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   

REAL. 
3 1 7 1 1 0  0 0 0 0 0 0 13 650% 

3 1 7 1 1 0  0 0 0 0 0  0 13 650% 

ACAM 
PLAN 1 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 1 20   

REAL. 1 2 2 2 2 2  0 2 2 2 2 1 11 55% 

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

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

Plovnost 
zrakoplovov 

PLAN 0 1 1 7 11 3 7 2 2 0 0 0 34   

REAL. 5 2 8 6 21 24  26  23  15  8 2  0  125 368% 

SKUPAJ  

PLAN 15 12 13 17 20 7 14 9 10 7 7 7 138   

REAL. 19 11 30 14 32 33 0 0 0 0 0 0 139 101% 

% 

real. 127% 92% 231% 82% 160% 471% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 101%   

STALNI NADZOR 

INŠPEKCIJSKI NADZOR 

 

4.1.2 Področje letalskih operacij in osebja  

Na tem področju se opravljajo naloge v zvezi z letalskim osebjem in drugim 
strokovnim osebjem, odobrenimi organizacije za usposabljanje oziroma letalskimi 

šolami, teoretičnimi in praktičnimi izpiti letalskega in drugega strokovnega 
osebja, letalskimi operacijami in opravljanjem dejavnosti letalskega prevoza ter 

preverjanje zrakoplovov na ploščadi (SAFA in SACA). 

Tabela 8: Licence, dovoljenja in spričevala 

 
Stanje 

(31.12.2014) 

Stanje 

(30.06.2015) 

Stanje 

(30.06.2016) 

Stanje 

(31.12.2016) 

Licenca prometnega 

pilota letala (FCL) 

276 257 268 263 

Licenca poklicnega 

pilota letala (FCL) 

472 324 334 335 

Licenca športnega 

pilota letala (FCL) 

619 873 738 771 

Licenca pilota 

lahkega zrakoplova – 

LAPL(A) (FCL) 

/ 1 7 9 

Licenca prometnega 

pilota helikopterja 

(FCL) 

45 48 50 50 

Licenca poklicnega 

pilota helikopterja 

(FCL) 

60 79 71 74 

Licenca športnega 35 57 47 47 
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Stanje 

(31.12.2014) 

Stanje 

(30.06.2015) 

Stanje 

(30.06.2016) 

Stanje 

(31.12.2016) 

pilota helikopterja 

(FCL) 

Licenca pilota 

jadralnega letala 

492 502 537 546 

Licenca pilota 

lahkega zrakoplova 

LAPL(S) (FCL) 

/ 8 10 11 

Dovoljenje pilota 

ultralahke letalne 

naprave 

578 585 608 632 

Dovoljenje padalca 577 581 618 (20*) 538 (96*) 

Dovoljenje pilota 

jadralnega padala 

1447 1467 1543 1582 

Dovoljenje pilota 

jadralnega zmaja 

158 159 167 164 

Licenca pilota balona 52 51 53 53 

Potrdilo kabinskega 

osebja 

176 217 256 257 

SKUPAJ 4987 5200 5307 5428 
* Število dovoljenj padalcev v skladu s Pravilnikom o padalstvu (Uradni list, RS št. 32/2016). 

 

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

Tabela 9: Spričevala in dovoljenja organizacij in centrov 

 

 
Število 

(30.06.2014) 

Število 

(31.12.2014) 

Število 

(30.06.2015) 

Število 

(30.06.2016) 

Število 

(31.12.2016) 

ATO 28 29 28 32 32 

TC (strokovno 

osebje) 
4 3 

3 2 2 

TC (letalsko osebje) 19 19 18 17 17 

Letalski medicinski 

center 
1 1 

1 1 1 

SKUPAJ 52 52 50 52 52 

 

 

Tabela 10: Pregled opravljenih in načrtovanih storitev 

  

Področje Podpodročje 

Št. 

opravljenih 

storitev 2015 

Plan 2016 

Relizacija 

na dan 

30.06.2016 

Relizacija 

na dan 

31.12.2016 

Piloti letal in 

helikopterjev 

Teoretični izpiti 1728 1571 605 1841 

Praktično oz. 

strokovno preverjanje 
2232 2295 1065 

1422 

Izdaja licence, 

ratinga, pooblastila 
775 723 801 

1730 

Letalsko osebje 
Teoretični izpiti 132 142 62 145 

Praktično preverjanje 143 155 72 152 
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Izdaja listine 333 388 176 422 

Drugo 

strokovno 

osebje 

Teoretični izpiti 79 66 52 53 

Izdaja listine 60 75 52 63 

Letalske šole   105 76 26 

129 

Zdravniška 

spričevala  
2 1 0 

121 

SKUPAJ 5589 5492 2911 6078  

Plan je narejen na osnovi povprečno opravljenih storitev v zadnjih dveh letih. 

 

Na področju letalskih operacij in operativnih licenc, je bilo število zadev v letu 
2016 sledeče: 

Tabela 11: Pregled opravljenih in načrtovanih storitev 
 

Področje Podpodročje 

Št. 

opravljenih 

storitev 

2015 

Plan 

2016 

Relizacija 

na dan 

30.06.2016 

Relizacija 

na dan 

31.12.2016 

Spričevalo 

letalskega 

prevoznika - 

AOC 

Izdaja spričevala 0 4 1 2 

Sprememba 

spričevala 
17 16 9 21 

Druge vrste 

sprememb 
0 0 0 2 

Ostalo v 

zvezi z AOC 

Področje operacij 13 14 10 15 

Posebna 

pooblastila/dovoljenja 
100 83 68 99 

Najem zrakoplova 48 28 3 6 

Drugo 17 25 12 24 

Dovoljenje za 

izvajanje 

letalskih 

dejavnosti 

Za kategorijo 

zrakoplova 
14 12 7 69 

Za pooblastila 27 18 14 31 

Dovoljenje za 

opravljanje 

zračnega 

prevoza 

 
10 10 7 9 

Letalske 

prireditve in 

izvenletališki 

pristanki 

Letalske prireditve 42 41 17 39 

Izvenletališki 

pristanki helikopterjev 
5 5 1 2 

SKUPAJ 293 256 149 319 

Plan je narejen na osnovi povprečno opravljenih storitev v zadnjih dveh letih. 
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Glavne naloge na področju letalskih operacij obsegajo certifikacijo, stalni nadzor 
in nadzor nad izvajanjem predpisov ter pripravo strokovnih gradiv in postopkov 

za komercialne in nekomercialne operacije s kompleksnimi in nekompleksnimi 
zrakoplovi, tehnične zahteve za komercialni zračni prevoz z letali in helikopterji 
ter zahteve za operacije, ki zahtevajo posebno dovoljenje.  

V letu 2016 agencija še ni pričela z implementacijo postopkov v zvezi z 
dopolnitvami Uredbe (EU) št. 965/2012 v delu, ki se nanaša na specializirane 
operacije (Part-SPO) po Uredbi (EU) št. 379/2014, kar je bilo do sedaj urejeno z 

nacionalnimi predpisi. V letu 2017 bodo vse organizacije, ki bodo iz doslej 
nacionalnih spričeval za opravljanje dejavnosti pridobile dovoljenja skladno s 

Part-SPO, morale izvesti reorganizacijo skladno z novimi predpisi, agencija je 
ustanovila delovno skupino za to področje v letu 2017.  

V letu 2016 smo prejeli prvo vlogo za pričetek nekomercialnih zračnih operacij s 
kompleksnimi zrakoplovi na motorni pogon (Part-NCC), v zvezi s čemer postopki 

certifikacije in nazdora še niso pripravljeni. Prav tako ni postopkov za nadzor 
nekomercialnih zračnih operacij z zrakoplovi, ki niso kompleksni, na motorni 

pogon (Part-NCO) po Uredbi (EU) št. 800/2013, je pa pripravljena osnovna 
različica seznama za preverjanje na ploščadi. Gre za področje ki ga je doslej 

urejal ICAO Aneks 6 – Vol.2 in v katerega sodi vsa generalna aviacija (prevozi za 
lastne potrebe in šole) z nekompleksnimi letali.  

Februarja 2016 je bila pri vseh letalskih prevoznikih izvedena implementacija 
Uredbe (EU) št. 83/2014 v zvezi z omejitvami delovnega časa in letalskega 

delovnega časa posadk, ki na novo ureja navedeno področje. Vsi aktivni letalski 
prevozniki so bili certificirani v predvidenem roku, razen enega prevoznika, ki pa 

je ponovno v suspenzu.  

V letu 2015 je bil sprejet Pravilnik o padalstvu, skladno s katerim bi bilo potrebno 
prenoviti vse licence, potrdila izpraševalcev, pripraviti sezname za izvajanje 
izpitnih skokov ter izvesti ostale zahteve glede na pravilnik. Navedena 

implementacija pravilnika o padalstvu bo predvidoma zaključena do leta 2017. 

V zvezi z operacijami komercialnega zračnega prevoza, ki se začnejo in končajo 
na istem letališču oziroma območju delovanja z nekompleksnimi helikopterji 

agencija ni pripravljala novih predpisov, saj bo v kratkem pričela veljati evropska 
uredba, ki bo urejala navedeno področje 

V prvi polovici leta 2016 je bil sprejet Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah, 
prav tako je pripravljena vladna uredba za področje komercialnih in 
nekomercialnih operacij z brezpilotnimi letali (UAV) in se njen sprejem pričakuje 
v pričetku druge polovice leta 2016. 

Na področju licenciranja letalskega osebja bi bilo v letu 2016 in 2017 v sklopu 
celovite prenove sistema za opravljanje teoretičnih izpitov potrebno ažurirati 
baze vprašanj za teoretične izpite za pilote PPL (A,H), za pilote balonov, pilote 

jadralnih padal, pilote ultralahkih letalnih naprav in padalcev.  
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V letu 2016 na področju letalskih šol ne pričakujemo večjih sprememb glede 
števila le-teh. Na področju simulatorjev letenja (FSTD) je agencija zaradi 

pomanjkanja lastnega strokovno usposobljenega kadra najela zunanje 
strokovnjake za nadzor simulatorjev letenja, v oktobru 2015 pa je bil na 
navedenem področju izveden tudi EASA nadzor. Agencija se bo morala odločiti ali 

usposobiti svoje strokovnjake na področju certifikacije FSTD, ali pa bo še naprej 
najemala zunanje strokovnjake.  

V letu 2016 naj bi se zaključil projekt vpeljave novih registrov (letalske 
organizacije, šole, letalsko osebje…), ki ga je agencija pričela uvajati v letu 2015. 
Projekt je v teku in naj bi bil sukcesivno zaključen tekom leta 2017. 

V letu 2016 so bili opravljeni nadzori nad izvajanjem predpisov na področju 

tehničnih zahtev in upravnih postopkov za letalsko osebje v civilnem letalstvu 
(licenciranja osebja in organizacij) kot izhaja iz spodnje tabele.  

Tabela 12: Nadzori na področju FCL v letu 2016  
 

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

real. 

Letalske šole 
(vključuje 
vzorčenje letov in 
nadzor 
teoretičnih 
predavanj) 

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

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

REAL. 
4 5 5 4 4 5 5 1 5 3 2 3 46 153% 

0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 4 33% 

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

REAL. 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 7 23% 

Zdravniki 

PLAN 
2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 1 21   

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

REAL. 
2 0 4 5 2 1 0 0 1 1 6 1 23 110% 

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

Učitelji (jad. 
pad.) 

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

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

SAFA 
PLAN 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 65   

REAL. 4 5 6 5 7 5 5 11 2 9 5 3 67 103% 

Piloti, padalci in  
kabinsko osebje 

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

REAL. 2 0 0 6 7 0 9 0 3 1 2 2 32 
37% 

inš. nadzori 
(prijave) 

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

SKUPAJ  

PLAN 18 20 20 21 27 25 26 24 25 21 21 15 263   

REAL. 13 11 17 22 22 12 21 12 12 16 15 9 182 69% 

% real. 72% 55% 85% 105% 81% 48% 81% 50% 48% 76% 71% 60% 69%   

STALNI NADZOR 

NADZOR NAD IZVAJANJEM PREDPISOV 
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Stalni nadzor in nadzor nad izvajanjem predpisov na področju tehničnih 
predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva (spričevala 

letalskih prevoznikov), operativnih licenc in letalskih dejavnosti bosta potekala po 
naslednjem časovnem okviru: 

Tabela 13: Nadzori na področju OPS v letu 2016  
 

Predmet 
nadzora 

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

real. 

Letalski 
operatorji 
(AOC) 

PLAN 
5 4 3 8 3 4 2 5 4 2 0 0 40   

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

REAL. 
2 7 4 0 4 3 2 4 2 2 5 3 38 95% 

4 13 14 8 7 5 1 0 0 0 0 0 52   

Prevozniki 
(OL) 

PLAN 
0 0 2 0 10 0 0 0 2 0 0 1 15   

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

REAL. 
0 0 2 0 10 0 1 1 0 1 0 2 17 113% 

1 0 0 0 8 0 1 0 0 0 1 0 11   

Letalske 
dejavnosti 
in 
prireditve 

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

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

REAL. 
0 0 0 4 0 0 4 2 6 3 2 2 23 96% 

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

SKUPAJ  

PLAN 6 6 7 12 17 8 5 6 9 4 2 2 84   

REAL. 7 20 20 12 29 8 10 8 8 6 8 7 143 170% 

% 
real. 117% 333% 286% 100% 171% 100% 200% 133% 89% 150% 400% 350% 

 
  

STALNI NADZOR 

NADZOR NAD IZVAJANJEM PREDPISOV 

 
Nadzor nad izvajanjem predpisov (inšpekcijski nadzor) ni planiran in se izvaja na 

osnovi poročil o dogodkih in drugih informacij, povezanih z varnostjo in 
skladnostjo prevoznika s predpisi. Letalski operatorji – imetniki AOC so podrobno 

preverjani skozi stalni nadzor, poleg tega so na terenu podvrženi SAFA inšpekciji, 
ki tukaj ni zajeta. Število inšpekcijskih nadzorov je zato izključno vezano na ad-
hoc nadzore, ki pa so vezani na posamezne dogodke iz katerih izhaja potreba po 

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

V prvi polovici leta 2016 je bil opravljen nadzor operativnih licenc vseh aktivnih 
letalskih prevoznikov. Naš največji letalski prevoznik je pod stalnim nadzorom 
zaradi konstantno nepredvidljive finančne situacije. Agencija mesečno spremlja 

poslovno realizacijo tega prevoznika.  
 

V letu 2016 je bila trajno odvzeta operativna licenca dvema letalskima 
prevoznikoma, ki jima je bil odvzet tudi AOC. 
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4.1.3 Področje letališč in vzletišč   

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

oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu. 

V letu 2016 se je reševalo 906 upravnih zadev ter izvajalo druga dela in naloge, 
ki izhajajo iz vsebine in področja dela letališč in vzletišč (sodelovanje v delovnih 

skupinah, spremljanje domače in mednarodne zakonodaje in tehnologije itd.).  

Število certifikacijskih postopkov in drugih upravnih zadev po strokovnih 
vsebinah: 

Tabela 14: Pregled opravljenih in načrtovanih storitev 

 

Področje Podpodročje 

Št. 

opravljenih 

storitev 2015 

Plan 2016 

Relizacija 

na dan 

31.12.2016 

Letališča in 

vzletišča 

Izdaja obratovalnega 

dovoljenja 
26 25 36 

Postavitev/odstranitev 

ovir 
0 0 0 

Postavitev/delovanje/ 

prepoved delovanja 

naprav ali sistemov 

0 0 0 

Letalska šola 4 4 2 

Letališko strokovno 

osebje 
217 217 185 

SKUPAJ 247 246 223 

Plan je narejen na osnovi povprečno opravljenih storitev v zadnjih dveh letih. 

 

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

Tabela 15: Podporne naloge 

 Predvideno št. 

postopkov/zadev 

2016 

Relizacija na dan 

31.12.2016 

Vzdrževanje baz podatkov 10 11 

Udeležba pri tehničnih pregledih po ZGO 5 4 

Ažuriranje AIP 12 12 

Vodenje evidenc in vpisnika 15 12 

Skupaj 42 39 

Naloge stalnega nadzora so pretežno vezane na naslednje objekte letalske 
infrastrukture: 
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Tabela 16: Vpisnik in evidenca 

 

Število 

objektov 

(30.06.2014) 

Število 

objektov 

(31.12.2014) 

Število 

objektov 

(30.06.2015) 

Število 

objektov 

(31.12.2016) 

Javna mednarodna 

letališča 

3 3 3 3 

Javna letališča 13 13 13 13 

Heliporti  2 2 2 3 

Vzletišča 29 26 26 27 

Vzletne točke in 

pristajalna mesta 

36 37 38 40 

Skupaj 83 81 82 86 

 

Stalni nadzor in nadzor nad izvajanjem predpisov na področju letališč in vzletišč 
bosta potekala po časovnem okviru, kot je to prikazano v tabeli 17:  

Tabela 17: Pregled nadzorov na področju letališč in vzletišč v letu 2016  
 

Predmet 

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

% 
real. 

Mednarod

na 

letališča 

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

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

REAL. 
2 5 2 1 0 4 2 5 1 2 3 3 30 250% 

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

Javna  

letališča 

in 

heliporti 

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

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

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

1 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 9 75% 

Vzletišča 

PLAN 
0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 26   

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

REAL. 
0 1 1 3 8 2 2 1 2 1 1 0 22 85% 

0 0 1 1 2 0 0 0 2 1 0 0 7 70% 

Letalske 

šole  

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

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

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

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

SKUPAJ  

PLAN 4 5 9 8 9 10 8 8 8 8 7 5 89   

REAL. 4 8 9 9 13 13 7 10 9 8 8 5 103 116% 

% 
real. 

100

% 

160

% 

100

% 

113

% 

144

% 

130

% 88% 

125

% 

113

% 

100

% 

114

% 

100

% 

116

%   

STALNI NADZOR 

NADZOR NAD IZVAJANJEM PREDPISOV 
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4.1.4 Področje navigacijskih služb zračnega prometa  

Na področju navigacijskih služb se opravljajo naloge skladno z EU predpisi, ki 
veljajo za države članice, katere implementacijo in izpolnjevanje zahtev nadzira 

EASA in ICAO standardi  ter skladno z nacionalnimi  predpisi; Zakonom o 
letalstvu in pravilnikov, ki urejajo posamezna področja civilnega letalstva. 

Obenem, se v okviru področja za navigacijskih služb zračnega prometa izvajajo  

tudi usklajevanje akcij iskanja in reševanja za civilno letalstvo.  Glavni dokument 
za to področje je poleg ICAO Standarda (dodatek  št. 12 k Čikaški konvenciji) še 

državni načrt zaščite in reševanja ob letalski nesreči (ZIR). V zvezi s to nalogo  je 
Agencija za civilno letastvo novembra 2016 podpisala dogovor o regionalnem 
sodelovanju na področju akcij iskanja in reševanja za civilno letalstvo, ki so ga 

poleg Slovenije kot polnopravne članice podpisale še Bosna in Hercegovina (BiH), 
Makedonija (MKD), Slovaška (SVK), Srbija (SRB), podpis sta napovedali še 

Romunija (ROM) in Črna Gora (MNE), kot opazovalki pa sta sporazum podpisali 
še Hrvaška (CRO) in Madžarska (HUN). V okviru sodelovanja je bil sprejet 
dvoletni program dela. 

Glavni problem, ki ga je potrebno urediti, vendar do realizacije le-tega v letu 

2016 ni prišlo,  je vnašanje EELT kod v sistem COSPAS-SARSAT, poleg tega pa je 
potrebno urediti v zvezi s tem Sporazum z Upravo za poimorstvo, ki je vstopna 

točka za sprejemanje teh podatkov iz satelitov v Sloveniji in sprejeti 
postopkovnik. 

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

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

91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES in področje 
navigacijskih služb zračnega prometa z večimi izvedbenimi predpisi (preko 30 EU 

predpisov – osnovna uredba in 5 izvedbenih uredb ter 4 uredbe enotnega 
evropskega neba SES z več kot 20 izvedbenimi uredbami). 

Poglavitne naloge, ki izhajajo iz EU predpisov pa so: certificiranje izvajalcev 
navigacijskih služb zračnega prometa in stalni nadzor v zvezi s tem, certificiranje 

šol za usposabljanje kontrolorjev zračnega prometa in stalni nadzor v zvezi s 
tem, nadzor nad spremembami funkcionalnega ATM sistema, izdajanje licenc za 

kontrolorje zračnega prometa, priprava izvedbenih načrtov za posamezno 
referenčno obdobje in spremljanje indikatorjev za posamezno leto (ta naloga se 

izvaja nacionalno kakor tudi na nivoju FAB CE), potrjevanje, spremljanje in 
nadzorovanje stroškovne učinkovitosti certificiranih izvajalcev zračnega prometa, 
kakor tudi nadzor na pravilnostjo stroškovih baz. 

Eden od pomembnih segmentov je tudi nadzor nad urejanjem zračnega prostora 

in letalskih procedur. 

Na podlagi nacionalnih predpisov se izdajajo obratovalna dovoljenja za 
posamezna tehnična sredstva in objekte, certificiranje šol za usposabljanje 
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drugega letalskega osebja in izdajanje dovoljenj za delo drugemu letalskemu 
osebju. 

Naloge, ki se nanašajo na osebje, ki opravlja naloge v navigacijskih službah 

zračnega prometa, se izvajajo v zvezi z naslednjim številom imetnikov licenc in 
dovoljenj letalskega in drugega strokovnega osebja: 

Tabela 18: Licence in dovoljenja 

 Število 

(30.06.2014) 

Število 

(31.12.2014) 

Število 

(31.12.2015) 

Število 

(31.12.2016) 

Licenca kontrolorja 

zračnega prometa 
106 106 109 103 

Licenca učenca 

kontrolorja zračnega 

prometa 

0 0 

 

0 

 

0 

Licenca osebja službe 

letalske meteorologije 
29 29 29 30 

Dovoljenje pomočnika 

kontrolorja letenja 44 43 42 

 

41 

 

Dovoljenje delavca v 

zrakoplovnih 

informacijskih službah 

11 11 11 

 

11 

Dovoljenje tehničnega 

osebja kontrole letenja 
55 55 

 

55 
56 

Skupaj 245 244 244 241 

 

Poleg vseh ostalih nalog na strokovnem področju navigacijske službe zračnega 
prometa podaljšujemo veljavnost dovoljenja za delo letalskima šolama ter 

certifikat organizaciji za usposabljanje. 

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

 Število 

(30.06.2014) 

Število 

(31.12.2014) 

Število 

(31.12..2015) 

Število 

(31.12.2016) 

Letalska šola 

(nacionalno) 

2 2 2 2 

Organizacija za 

usposabljanje (EU) 

1 1 1 1 

 

Tako je bila v letu 2016 podaljšana veljavnost dovoljenja za delo letalskima 
šolama Kontroli zračnega prometa Slovenije, d.o.o., in Agenciji Republike 
Slovenije za okolje ter certifikat za delo organizaciji za usposabljanje kontrolorjev 

zračnega prometa Kontroli zračnega prometa Slovenije, d.o.o.. Agencija pri 
omenjenih subjektih izvaja stalni nadzor in nadzor nad izvajanjem predpisov. 

Letalskim šolam se dovoljenje podaljšuje letno, organizaciji za usposabljanje 
(TO) je bil prejšnji certifikat v letu 2016 nadomeščen z novim, katerega 
veljavnost ni več omejena. Vezano na licenciranje kontrolorjev zračnega prometa 

in certifikacijo organizacije za usposabljanje so bile v  v letu 2016 izvedene 
številne aktivnosti zaradi implementacije nove ATCO uredbe (Uredbe Komisije 

(EU) št. 2015/340) v skladu s načrtom implementacije, ki je bil tudi posredovan 
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Evropski komisiji v letu 2015. Glavnina aktivnosti je bila usmerjena 
vnadomestitev licenc kontrolorjev zračnega prometa in certifikata organizacije za 

usposabljanje ter zdravniških spričeval in certifikatov AME in AeMC, priprava 
kontrolnih list, predlogov obrazcev, pregled in odobritev sheme usposobljenosti 
in tečajev usposabljanj. Seveda je bilo pred vsemi temi aktivnostmi potrebno 

vzspostaviti še aplikativno programsko opremo s podatkovno bazo, ki omogoča 
vnos in pregled vseh podatkov in različne oblike izpisovanja teh podatkov, vse v 

skladu z zgoraj omenjeno Uredbo. 

Tabela 20: Certifikacijski postopki in druge upravne zadeve 

 PLAN 2016 Relizacija na dan 

31.12.2016 

 
Podaljšanje veljavnosti dovoljenja za 

delo letalski šoli  2 2 

Podaljšanje veljavnosti certifikata 

organizacije za usposabljanje  
1 1 

Podaljšanje veljavnosti dovoljenja 
izvajalca navigacijskih služb zračnega 
prometa  

0 1 

Izdaja/podaljšanje veljavnosti licenc 
ATCO 

150 143 

Izdaja/podaljšanje veljavnosti licenc 
MET 

10 8 

Izdaja/podaljšanje veljavnosti 
dovoljenj TOKL (ATSEP) 

20 22 

Izdaja/podaljšanje veljavnosti 
dovoljenj ZIS 

10 10 

Izdaja/podaljšanje veljavnosti 
dovoljenj pomočnikom kontrolorjev 
letenja 

25 26 

Izdaja/podaljšanje obratovalnih 
dovoljenj Infrastrukturnim objektom, 

napravam in sistem navigacijskih služb 
zračnega prometa  

15 

 

7 

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

2 1 

Potrditev priročnikov, navodil za delo 
izvajalcem navigacijskih služb zračnega 
prometa 

5 4 

Potrditev priročnikov za usposabljanje, 

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

5 9 

Potrditev priročnikov za usposabljanje, 
načrtov usposabljanja v enotah, sheme 

usposobljenosti v enoti, učnih vsebin 

organizaciji za usposabljanje 

10 3 

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

50 2 

Najave načrtovanih sprememb 
funkcionalnega sistema v zvezi z 
varnostjo 

20 38 
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Potrditev načinov in postopkov za 
varno vzletanje in pristajanje 
zrakoplovov  

10 0 

SKUPAJ 335 277 

 

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

Tabela 21: Subjekti certificiranja 
 

Izvajalec Službe Opombe 

Kontrola zračnega prometa Slovenije, 

d.o.o. 

ATS, AIS, CNS   

Agencija Republike Slovenije za okolje MET  

 

 
Stalni nadzor in nadzor nad izvajanjem predpisov na področju navigacijskih služb 

zračnega prometa bosta potekala po naslednjem časovnem okviru: 
 
 
Tabela 22: Pregled nadzorov na področju navigacijskih služb v letu 2016 in 

realizacija v letu 2016 
 

Predmet 
nadzora 

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

real. 

Navigacijske 
službe 
zračnega 
prometa 

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

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

REAL. 
5 1 1 2 2 1 4   1 5  1   4 8  35 95% 

4 1 1 2 2 2  2 -  5   1  1  1 22 96% 

Organizacija 
za 
usposabljanje 
/ Letalska 
šola 

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

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

REAL. 
2 0 0 0 2 0 0   0  0  0 0   1 5 250% 

0 0 0 0 1 0  0 0   1  0 1   0 3 150% 

SKUPAJ  

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

REAL. 11 2 2 4 7 3 6 1 11 2 6 10 65 102% 

% 
real. 

1100 

% 

200 

% 

33 

% 67 % 

100 

% 36 % 

100 

% 15 % 

183 

% 25 % 

150 

% 

250 

% 88%   

STALNI NADZOR 

NADZOR NAD IZVAJANJEM PREDPISOV 

 

V letu 2016 so strokovno usposobljenost pridobili dva nadzornika in en letalski 
nadzornik, zato se predvideva, da bo v letu na področju navigacijskih služb 
zračnega prometa stalne in inšpekcijske nadzore opravljalo sedem nadzornikov in 
letalskih nadzornikov. 

Na področju se  bo stremelo k povečanju učinkovitosti izvajanja nalog  ter 

vpeljavi nadzorov z upoštevanjem tveganj (Risk based oversight). 



 

49 

 

Področje navigacijskih služb zračnega prometa je nosilec aktivnosti pri 
koordinaciji in izdelavi LSSIP (Local Single Sky Implementation Plan – nacionalni 

načrt izvajanja zakonodaje o Enotnem evropskem nebu) in Načrt izvedbe za 
drugo poročevalno obdobje (Performance Plan for Reporting Period 2 - PP RP 2 – 
ki se je pripravljal v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 390/2013 z dne 

3. maja 2013 o določitvi načrta izvedbe za navigacijske službe zračnega prometa 
in funkcije omrežja ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2096/2005 o skupnih 

zahtevah za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa, kot je bila nazadnje 
spremenjena z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 1216/2011 z dne 24. 

novembra 2011 o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 691/2010 o določitvi 
načrta izvedbe za navigacijske službe zračnega prometa in funkcije omrežja).  
Dogovorjene in potrjene cilje in naloge iz teh dveh dokumentov je nujno 

potrebno upoštevati ter jim periodično slediti oziroma nadzorovati 
implementacijo, ob tem pa predlagati spremembo zakonodaje oziroma pripravo 

nove. 

Področje navigacijskih služb zračnega prometa je bil nosilec priprave 
izvedbenega načrta PP za drugo referenčno obdobje  RP 2, sedaj pa je v vlogi 
nadzorovanja implementacije le tega. Izdelava načrta PP RP 2 je potekala v letih 

2013 do 2015. V oktobru 2015 je bil le ta potrjen s strani Evropska komisije tako 
bo nujno potrebno za  drugo referenčno obdobje, ki zajema obdobje 2015 do 

2019, potrebno vzpostaviti mehanizme za nadzorovanje ključnih kazalnikov 
uspešnosti (KPI) in kazalnikov uspešnosti (PI) na širšem evropskem nivoju, FAB 
CE nivoju ali nacionalnem nivoju za štiri poglavitna področja:  

1. varnost,  
2. kapacitete oz zmogljivosti,  
3. okolje in  

4. stroškovna učinkovitost. 

Ob vsem tem je pomembno, da je potreben ustrezen nadzor sprejetih ciljev (tudi 
finančnih!) in investicij za področje v primerjavi z zastavljenimi cilji poslovnega 

načrta potrjenih organizacij in nacionalnega načrta izvajanja Enotnega 
evropskega neba - LSSIP. V dokumentu LSSIP sevsakoletno preverjajo in 
določajo roki izvedbe posameznih ciljev in nalog, seveda pa je pri tem potrebno 

upoštevati zahteve posamezne Uredbe. Nosilec koordinacije aktivnosti z vsemi 
vpletenimi deležniki je agencija v okviru področja navigacijskih služb zračnega 

prometa. Večina aktivnosti poteka v tesni koordinaciji z Ministrstvo za 
infrastrukturo, Vojaškim nadzornim organom, Agencijo za okolje, Kontrolo 
zračnega prometa Slovenije, d.o.o., in Aerodromom Ljubljana, d.o.o. Po potrditvi 

omenjenega dokumenta v februarju 2016 je potrebno posamezne naloge in 
aktivnosti tudi spremljati. Ta dokument – LSSIP, se vse bolj navezuje na druga 

poročanja Evropski komisiji in tudi na Načrt izvedbe. Ta dokument – LSSIP, se 
vse bolj navezuje na druga poročanja Evropski komisiji in tudi na Načrt izvedbe. 

V avgustu 2016 so se pričele aktivnosti za pripravo oz. izdelavo novega poročila 

o oceni človeških virov (zahteva EU uredb 1034/2011 in 2015/340). Celoten 
proces, ki se je odvijal v zadnjem četrtletju 2016,  na FAB CE nivoju je bil 
koordiniran s strani Češkega in Slovenskega NSA (FAB CE NSA HR ASSESSMENT 

REPORT 2016). Aktivnosti zajemajo: zbiranje podatkov, obdelavo v 
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Eurocontrolovem orodju, validacijo podatkov ter pripravo končnega poročila, ki je 
bil zaključen v decembru 2016, s strani vseh FAB CE partnerjev pa bo podpisan 

13.02.2017Nosilec le-te za področje celotnega FAB CE-ja je prav področje 
navigacijskih služb zračnega prometa. 

Na regionalnem nivoju bomo sodelovali z ostalimi nacionalnimi nadzornimi organi 

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

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

Agencija bo sodelovala pri vpeljavi orodja in metodologiji ocene tveganj (RAT), ki 

bo združljiva z orodjem izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa, KZPS, 
d.o.o., kar bo agenciji omogočilo konsolidacijo spremljanih varnostnih 
indikatorjev ter njihovo kontrolno neodvisno evalvacijo ter spremljanje 

varnostnih kazalnikov uspešnosti (Performance Indicators) na podlagi Izvedbene 
uredbe Komisije (EU) št. 390/2013 z dne 3. maja 2013 o določitvi načrta izvedbe 

za navigacijske službe zračnega prometa in funkcije omrežja Te informacije, 
povezane z varnostjo, se bodo izmenjevale v skladu z 9. členom Sporazuma o 

medsebojnem sodelovanju nacionalnih nadzornih organov FAB CE (National 
Supervisory Authorities Co-operation Agreement FAB CE), ki je bil v letu 2016 
revidiran in podpisan 09.11.2016. 

 

4.1.5 Področje varovanja civilnega letalstva  

Na tem področju se opravljajo naloge v zvezi z varovanjem civilnega letalstva 
pred dejanji nezakonitega vmešavanja.  

 V letu 2016 je rešeno 1032 upravnih zadev ter izvajanje drugih del in nalog, ki 

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

Število certifikacijskih postopkov in drugih upravnih zadev po strokovnih 
vsebinah: 

Tabela 23: Pregled opravljenih in načrtovanih storitev 

Področje Podpodročje 

Št. 

opravljenih 

storitev 2015 

Plan 2016 

Relizacija 

na dan 

31.12.2016 

Varovanje 

Dovoljenje za gibanje 346 381 971 

Potrjevanje varnostnih 

programov 
4 6 11 

Ostalo 19 12 50 

SKUPAJ 369 399 1032 

Plan je narejen na osnovi povprečno opravljenih storitev v zadnjih dveh letih. 
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 Druge podporne naloge, ki se izvajajo v okviru področja, so: 

Tabela 24: Podporne naloge 

 Predvideno št. 

postopkov/zadev 

2016 

Relizacija na dan 

31.12.2016 

Vzdrževanje baz podatkov 5 1 

Varnostno usposabljanje za zaposlene v 

državni upravi 

10 8 

Skupaj 15 9 

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

Stalni nadzor in nadzor nad izvajanjem predpisov na področju varovanja je 

potekal po časovnem okviru, kot je to prikazano v spodnji tabeli. 

Tabela 25: Pregled nadzorov na področju varovanja civilnega letalstva v letu 
2016  

Predmet 

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

% 
real. 

Varovanje 

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

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

REAL. 
5 2 3 4 4 3 3 2 5 1 2 2 36 120% 

2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 9 90% 

SKUPAJ 

PLAN 3 4 4 4 4 3 2 2 4 4 3 3 40   

REAL. 7 3 4 5 5 4 4 2 5 1 3 2 45 113% 

% 
real. 233% 75% 100% 125% 125% 133% 200% 100% 125% 25% 100% 67% 113% 
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5. NADZOR NAD IZVAJANJEM LETALSKIH 

PREDPISOV IN PREKRŠKOVNI POSTOPKI  

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

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

V to kategorijo nalog spadajo delno tudi naloge izvajanja nadzora varnosti 
zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih v Republiki Sloveniji14. Te 

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

v ta segment spadajo tudi ACAM inšpekcije. 

5.1 Področje plovnosti  

Tudi na tem področju je kljub stalni veljavnosti izdanih listin in s tem povezanega 
stalnega nadzora potrebno opravljati tudi nadzor nad izvajanjem predpisov. Za 

spričevala, izdana na podlagi Zakona o letalstvu, je v večini dan tudi določen rok 
veljavnosti tega spričevala. Nadzor nad izvajanjem predpisov se opravlja tudi na 

podlagi prijav ali drugih pokazateljev, da je ta potreben. Oba nadzora izvajamo s 
subsidiarno uporabo Zakona o inšpekcijskem nadzoru. Nadzori se v 90 odstotkih 

izvajajo na terenu, kjer ima agencija neposreden vpogled v stanje in lahko 
preveri skladnost s predpisanimi pogoji in zahtevami.  

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

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

obveznega in neobveznega poročanja o dogodkih, dogodkov v letalstvu v 
globalnem smislu, spremembe normativnih aktov, števila in obsega letalskih 
prireditev pri nas, itd.  

Skladno z uredbami (ES)216/2008, (EU)748/2012 in (EU) št. 1321/2014  ter 

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

147.B.120) in nad vodenjem stalne plovnosti zrakoplovov, ki so v sistemu 
organizacij za vodenje stalne plovnosti ter je njihovo potrdilo o pregledu izdala 

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

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

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

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

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

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

Skupnosti (UL L št. 109 z dne 19. 4. 2008, str. 17) 
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organizacija s primernimi pooblastili (sestavni del spričevala o plovnosti, ki je 
omejen na eno leto) in ne agencija (M.B.303).   

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

realizacija t.i. ACAM inšpekcij, na čemer bo zaradi ugotovljenih neskladij kar 
nekaj zaporednih EASA standardizacijskih inšpekcij še poseben poudarek. 

5.2 Področje letalskih operacij in licenciranja osebja  

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

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

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

 opravljanje zračnega prevoza v skladu z zahtevami glede operativnih 
licenc,  

 izvajanje potrebnih in pravočasnih ukrepov v zvezi z varnostnimi 

problemi na delovnem področju, 

 doseganje minimalnih znanj, izkušenj in spretnosti za licencirano 

osebje. 

Kot je bilo že navedeno je nadzor nad izvajanjem predpisov (t.i. inšpekcijski 
nadzor) na področju komercialnih letalskih operacij zaradi konstantnega (in 

veliko bolj podrobnega ter strokovno zahtevnejšega) stalnega nadzora in 
izvajanja preverjanj na ploščadi (SAFA in SACA) nesmiselen v večjem številu. 
Toliko bolj pa je nadzor nad izvajanjem predpisov pomemben na terenu nad 

letalskim osebjem in zrakoplovi, ki niso predmet komercialnih operacij, saj je v 
tem segmentu osveščenost o varnosti najmanjša ter poznavanje predpisov 

mnogokrat pomanjkljivo. Osnovni namen izvedbe nadzorov ni v povišanju 
kvantitete nadzorov ne glede na smiselnost le-teh pač pa na zagotovitev varnih 
okoliščin za vse udeležence v letalstvu. 

Na področju licenciranja osebja je bilo največ nadzorov opravljenih na področju 

odobrenih organizacij in nacionalnih letalskih šol. Podatek glede razmerja med 
planiranimi nadzori in dejansko opravljenimi nadzori je 150 %, kar je posledica 

tega, da je 19 nacionalnim letalskim šolam (padalci, ULN, letalski dispečerji) v 
letu 2016 poteklo dovoljenje, za kar je bil potreben nadzor nad delovanjem 

letalskih šol. Preostanek nadzorov združuje stalni nadzor odobrenih organizacij 
za usposabljanje z izvedenimi vzorčnimi leti in operatorjev simulatorjev letenja 
(FNPT II). 

Na področju letalskih operacij je bilo v prvi polovici leta 2016 zaradi zahtev EASA 

inšpekcije in nedoseganja plana v letu 2015 potrebno dopolniti plan stalnih 
nadzorov tako, da se vključijo vsi nadzori preteklega leta, ki niso bili realizirani. 

Planiranih je 74 stalnih nadzorov pri operatorjih.  
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Zaradi dveh operatorjev, ki jima je bil v drugi polovici leta 2016 odvzet AOC, 
suspendirana pa sta bila že prej, je od planiranih 74 nadzorov odpadlo 12 

nadzorov. Izvedenih je bilo skupaj 37 planiranih nadzorov, 25 je nerealiziranih, 
od tega vsi nadzori letalskega prevoznika, ki upravlja helikopterje. Poleg 74 
nadzorov, ki jih nadzira EASA, je bilo izvedenih tudi 10 nadzorov operativnih 

licenc – vsi, ki so bili planirani. Prav tako je bilo dodatno izvedenih 6 neplaniranih 
nadzorov letalskih prevoznikov. 

5.3 Področje letališč in vzletišč  

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

vzletišč (enoletna veljavnost izdanih dovoljenj).  

V letu 2016 se je nadaljeval postopek certifikacije letališča Jožeta Pučnika 
Ljubljana v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 139/2014. Zaključek postopka je 
predviden meseca junija 2017.  

5.4 Področje navigacijskih služb zračnega prometa 

Področje navigacijskih služb zračnega prometa ureja več kot 40 evropskih Uredb, 
mednarodni standardi ter priporočila mednarodne organizacije za civilno letalstvo 

ICAO. V prvi polovici leta sta se strokovno usposobili dve osebi, v drugi polovici 
letal pa še ena.  

V letu 2016 so se izvajale aktivnosti po programu implementacije, vezane na 

enoletni zamik začetka uporabe določb Prilog I do IV Uredbe Komisije (EU) 
2015/340. V prvi polovici leta 2016 so bili pripravljeni novi obrazci licenc, 
zdravniških spričeval in certifikatov, narejena je bila revizija navodil in 

postopkov, ki se tičejo izdaje, podaljšanja veljavnosti, obnove, preklica ali 
začasnega odvzema licenc kontrolorjev zračnega prometa, prilagojen je bil 

program stalnega in inšpekcijskega nadzora. V mesecu novembru je bila 
opravljena nadomestitev licenc kontrolorjev zračnega prometa in certifikata 
organizacije za usposabljanje ter zdravniških spričeval in certifikatov AME in 

AeMC. 

Tekom druge polovice leta 2016 je bilo potrebno  prilagoditi še aplikativno 
programsko opremo, izdelati postopkovnik izdaje certifikatov organizacij za 

usposabljanje in zdravstvenih centrov ter organizirati posvetovanja z vsemi 
deležniki. V letu 2017 se bo nadaljevalo s temi aktivnosti ob tem, da bo pričela 
veljati Uredba (EU) 2015/340. Predpogoj za to pa so aktivnosti definirane v 

programu implementacije, poslanim na Evropsko komisijo v juniju 2015. 

Z izvedenim usposabljanjem in izdajo ustreznega pooblastila nadzorniku je 
agencija v prvi polovici leta 2016 vzpostavila nadzor nad izvajanjem UREDBE 

KOMISIJE (EU) št. 255/2010 z dne 25. marca 2010 o določitvi skupnih pravil za 
upravljanje pretoka zračnega prometa ter UREDBE KOMISIJE (ES) št. 2150/2005 
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z dne 23. decembra 2005 o določitvi skupnih pravil za prilagodljivo uporabo 
zračnega prostora. 

5.5 Področje varovanja civilnega letalstva  

Področje varovanja civilnega letalstva je urejeno z obvezujočimi evropskimi 
predpisi ter mednarodnimi standardi in priporočili. 

Nadzor nad izvajanjem letalskih predpisov na področju varovanja civilnega 

letalstva se praviloma delijo na nadzor letališč, letalskih prevoznikov, subjektov 
ki zagotavljajo kakršne koli blago za letališča, pregledom varnostne opreme idr. 

Glede na dopolnitve in spremembe uredb EU, ki se nanašajo na varovanje 
civilnega letalstva ter glede na varnostno situacijo v EU ter svetu, in v zvezi s 

tem na dogodke povezane s terorističnimi dejanji ter grožnjami, so izvedeni 
dodatni nadzori na letališčih in pri zunanji subjektih, ki zagotavljajo blago, tovor, 

pošto in/ali storitve na letališčih. Prav tako je bila posebna pozornost usmerjena 
na izvajanje ukrepov varovanja glede na izvedene spremembe potniškega 
terminala (varnostna kontrolna točka za pregled potnikov in ročne prtljage). 

Pozornost, je bila usmerjena tudi na javno Letališče Edvarda Rusjana Maribor in 
javno Letališče Portorož, kjer so se izvajali občasne charterske povezave.  V 

zvezi s tem se je izvajal nadzor nad izvajanjem postopkov in ukrepov varovanja 
civilnega letalstva. 

 

5.6 Preverjanja na ploščadi v zvezi z zrakoplovi 

operatorjev pod regulativnim nadzorom druge države   

Uredba Komisije (EU) št.  965/2012 z dne 05. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah 
in upravnih postopkih za letalske operacije  v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 
Evropskega parlamenta in Sveta, določa zahteve, ki jih mora pristojni organ 

upoštevati pri izpolnjevanju svojih nalog in odgovornosti, glede opravljanja 
preverjanj na ploščadi v zvezi z zrakoplovi, ki jih uporabljajo operatorji iz tretjih 
držav (SAFA) ali operatorji pod regulativnim nadzorom druge države članice 

(SACA). 

Omenjene naloge izvajajo za to posebej usposobljeni letalski nadzorniki agencije. 
Podatki o opravljenih nadzorih se vnašajo v sistem Evropske unije v skladu z 

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

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

Pristojni organ v okviru razvoja programa nadzora, pripravi letni program za 
opravljanje preverjanja zrakoplovov na ploščadi. Ta program temelji na izračunu, 

v katerem se upoštevajo pretekle informacije o številu in naravi operatorjev in 
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njihovem številu pristankov na zadevnem letališču ter varnostnih tveganjih in 
pristojnemu organu omogoča dajanje prednosti inšpekcijskim pregledom 

zrakoplovov na podlagi seznama iz ARO.RAMP.105(a), ki ga pristojnim organom 
predloži EASA. 

V skladu z ARO.RAMP.115 agencija na področju preverjanja na ploščadi  aktivno 

planira stalno izobraževanje inšpektorjev, ki jih agencija napotuje tudi k tujim 
letalskim nadzornim organom v okviru programa izmenjave inšpektorjev, 
katerega cilj je inšpektorjem omogočiti pridobivanje praktičnih izkušenj in 

prispevanje k usklajevanju postopkov.  
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6  MEDNARODNE AKTIVNOSTI  

Mednarodne aktivnosti in naloge agencije so opredeljene v tretjem odstavku 166. 

člena, 179. členu in tretjem odstavku 179.i člena Zakona o letalstvu in 9. členu 
Sklepa o ustanovitvi javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije ter 
določene v letalskih predpisih Evropske unije. Pri tem so slovenske zahteve 

praviloma pooblastilne narave, zahteve Evropske unije pa izvedbene (vsebinske) 
narave. Letalski predpisi Evropske unije sicer določajo naloge držav članic in 

naloge pristojnih organov. Kot primer take zahteve, ki se nanaša na agencijo, 
navajamo zahtevo iz ARA.GEN.125 Obveščanje agencije iz Priloge VI (Zahteve za 
organe za letalsko osebje – Del ARA) k Uredbi Komisije (ESU) št. 1178/2011 o 

tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v 
skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, ki določa: 

 "(a) Pristojni organ nemudoma obvesti Agencijo o vsaki večji težavi pri 

izvajanju Uredbe (ES) št. 216/2008 in njenih izvedbenih predpisov. 

 (b) Pristojni organ zagotovi Agenciji informacije, pomembne za 

varnost, ki izhajajo iz prejetih poročil o dogodkih." 

Temeljne mednarodne aktivnosti agencije so se  nanašale predvsem na organe 
Evropske komisije in na naslednje mednarodne organizacije: 

 Odbore in delovne skupine Evropske komisije (EC), kot na primer odbor 

enotnega evropskega neba SSC) in NSA koordinacijska platforma (NCP) 

 Evropsko agencijo za varnost v letalstvu (EASA), 

 SESAR Joint Undertaking SJU in Deployment Manager DM 

 Mednarodno organizacijo civilnega letalstva (ICAO), 

 Evropsko konferenco civilnega letalstva (ECAC), 

 Svetovno meteorološko organizacijo (WMO),  

 Evropsko organizacijo za varnost zračne plovbe – (EUROCONTROL), 
predvsem na področju vpeljave dodatnih standardov in funkcij, ki jih 

zahteva Evropska zakonodaja (primer spremembe medfrekvenčnega 
razmika na 8,33kHz) ter bilateralno sodelovanje 

 Odbore in delovne skupine centralno evropskega funkcionalnega bloka 
zračnega prostora FAB CE, predvsem FAB CE odbor in kooridnacijski 
odbor nadzornih organov in jiegove delovne skupne, kjer Agencija vodi 

dve delovni skupini. 

pa tudi: 

 nacionalne letalske nadzorne organe Republike Avstrije, Bosne in 
Hercegovine, Republike Hrvaške, Češke republike, Republike Madžarske 

in Slovaške republike v okviru Koordinacijskega odbora nacionalnih 
nadzornih organov (FAB-CE NSA CC) ter nacionalnim letalskim 

nadzornim organom Republike Italije (za čezmejno izvajanje 
navigacijskih služb zračnega prometa) 
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 regionalno sodelovanje z drugimi nacionalnimi nadzornimi organi z 
namenom uskladitve postopkov nadzora in izmenjave dobrih praks. 

Glavni del nalog je bil usmerjen  v naloge v zvezi z Evropsko komisijo; EASA in 
FAB CE NSA CC. 

Poleg navedenega je Agencija strokovno podporo Ministrstvu za infrastrukturo 
(ter Ministrstvu za okolje in Ministrstvu za obrambo) pri pripravi predpisov EU, 

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

Osnovne oblike sodelovanja so bili sestanki in delavnice, glede priprave 

predpisov EU in mednarodnih standardov in priporočenih praks ICAO pa pisno 
sodelovanje s pristojnimi ministrstvi. Izkušnje drugih država EU v zvezi s 
pripravo letalskih predpisov EU in njihovo implementacijo kažejo, da je za 

države, ki nimajo razvitih vseh elementov civilnega letalstva (Slovenija na primer 
šele uvaja proizvodnjo letal po certifikacijskih specifikacijah in predpisih EU, 

problematika dronov oz brezpilotnih letal, problematika računalniške varnosti in 
podobno), udeležba na takih delavnicah izredno pomembna. Na teh delavnicah 
se namreč postavi cel spekter vprašanj z določenega področja in podajo 

odgovori, primerjajo dobre prakse in predstavijo rešitve ter se na tak način 
zagotovi skupno razumevanje določenih zahtev. Pri celi vrsti zahtev iz letalskih 

predpisov EU se namreč pojavljajo tudi zahteve, za katere ni jasno, kako jih 
izpolniti, čeprav EASA  zahteva jasne rešitve. Ob tem je potrebno poudariti, da 
so tovrstne strokovne delavnice tudi del rednega in nujnega stalnega 

usposabljanja strokovnjakov Agencije. 

Agencija v skladu s svojimi pristojnosti podpisuje Sporazume o sodelovanju z 
drugimi nacionalnimi kompetentnimi organi ter 83.bis sporazume, ki se 

podpisujejo ali uskljajujejo s nacionalnimi nadzornimi organimi teh držav.   
Glavni namen tovrstnih sporazumov je definiranje in prenos določenih aktivnosti 
in odgovornosti iz države registra na državo operaterja. 

Med posamičnimi nalogami v letu 2016  je bilo v okviru FAB CE NSA CC 
primarnega pomena revidiranje obstoječega sporazuma o sodelovanju FAB CE 
nadzornih organov iz leta 2011 in ga uskladiti z najnovejšu SES zakonodajo. To 

nalogo je vodila Agencija za civilno letalstvo in uskladila besedilo med vsemi FAB 
CE partnerji, tako je bil le ta podpisan 09.11.2016. 

Države članice Funkcionalnega bloka zračnega prostora Srednje Evrope (FAB CE 

– Avstrija, Hrvaška, Madžarska, Slovaška, Češka in Slovenija, razen Bosne in 
Hercegovine, ki je sicer članica FAB CE, a ni članica EU in ni zavezana k pripravi 
izvedbenega načrta) so Evropski komisiji v letu 2015 predložile Načrt izvedbe za 

drugo poročevalno obdobju 2015 – 2019 FAB CE, na podlagi člena 13 Izvedbene 
uredbe Komisije (EU) št. 390/2013 o določitvi načrta izvedbe za navigacijske 

službe zračnega prometa in funkcije omrežja.  Načrt izvedbe je dokument oz. 
akt, ki zavezuje državo, izvajalce navigacijskih služb zračnega prometa ter 
pristojni nadzorni organ, torej Agencijo za civilno letalstvo. Ena od zahtev Uredbe 

za je tudi priprava vsakoletnega poročila o izvajanju in doseganju določenih ciljev 
in kazalcev. V zvezi s tem je bila ena od poglavitnih aktivnosti  priprava in 
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koordinacija Monitoring poročila za leto 2015 (v zvezi z izvedbenim načrtom za 
prvo leto drugega referenčnega obdobja). Aktivnosti v zvezi s tem na nivoju 

celotnega FAB CE vodi Agencija za civilno letalstvo in usklajeno skupno poročilo 
posredovala na Evropsko komisijo v zakonsko določenem roku t.j. do 
30.06.2016. V obdobju julij do oktober pa je sledila verifikacija in dopolnjevanje 

omenjenega poročila v skladu z zahtevami EK in PRB. Koncno poročilo za leto 
2015 je bilo predstavljeno v decembru 2016 na Odboru za enotno evropsko 

nebo. Zaključek je, da je Slovenija v letu 2015 v celoti sledila dogovorjenim in 
določenim ciljem in kazalcem.Agencija je v letu 2016 sodelovala na večih 

mednarodnih sestankih in sicer: 

- standardizacijski sestankih na EASA ,  
- na FAB CE koordinacijskih obdobrih FCC in na Koordinacijskih odborih 

nacionalnih nadzornih organih NSA CC ter njihovih delovnih skupinah.  

- na odborih za enotno evropsko nebo  ,  
- na AVSEC Security Committee pri Evropski Komisiji približno, 

- na ECAC varnostnem forumu  
- na EASA sestanku upravnega odbora (EASA MB)  
- ter na drugih delovnih sestankih v okviru EASA in Eurocontrola. 

 

Standardizacijski sestanki 

V skladu z 24. členom UREDBE (ES) št. 216/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN 
SVETA z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega 
letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi 

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

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

 projektiranje, proizvodnjo, vzdrževanje in rabo letalskih proizvodov, 

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

 osebje in organizacije, ki so vključeni v operacije zrakoplovov; 

 projektiranje, vzdrževanje in obratovanje aerodromov, ter za osebje in 

organizacije, ki so v te dejavnosti vključeni, ter, brez poseganja v 
zakonodajo Skupnosti in nacionalno zakonodajo o okolju in načrtovanju 
rabe zemljišč, za zaščito okolice aerodromov; 

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

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

dejavnosti; 

 ATM/ANS kot tudi za osebje in organizacije, ki so vključeni v navedeno. 
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EASA izvaja inšpekcije z namenom,  da se spremlja uporaba te uredbe in njenih 
izvedbenih predpisov s strani nacionalnih pristojnih organov, in o tem poroča 

Komisiji. 

V juniju 2016 je bila v nadzoru za področje plovnosti standardizacijska 
inšpekcijska skupina  s strani Evropske agencije za varnost v letalstvu, novembru 

2016 pa na področju licenciranja osebja.  

Mednarodno sodelovanje med agencijami 

Sodelovanje med nacionalnimi letalskimi oblastmi v obliki izmenjave 
strokovnjakov za potrebe certifikacije in nadzora na področju letalske varnosti. 

Sodelovanje je smiselno in ekonomsko upravičeno saj gre za izmenjavo 
strokovnjakov na področju letalstva, ki jih posamezna agencija nima vendar so 
nujno potrebni za izpolnjevanje njenih obveznosti.   

V tem kontekstu je bilo izvedeno javno naročilo za svetovanje in usposabljanje 

za področje plovnosti za obdobje do 12 mesecev, kot je že določeno v akcijskem 
načrtu odprave EASA neskladij. Na podlagi zaključenega javnega naročila je bila 

v začetku aprila 2016 podpisana pogodba s podjetjem AUSTROCONTROL, ki 
lahko na zahtevo nudi strokovno podporo strokovnemu področju plovnosti. 

Na podlagi obstoječega sporazuma je bila v začetku aprila 2016 v Sloveniji 

tehnično inšpekcijska skupina  Kitajskih letelskih oblasti, kjer se je ugotovilo, da 
podjetje Pipistrel izpolnjuje v skladu z obstoječim sporazumom iz leta 2012 
pogoje za validacijo dodatnih dveh tipov letal. 

Že konec leta 2015 je s strani Kitajskih letalskih oblasti prišla pobuda za 

spremembo obstoječega sporazuma ali za sklenitev novega tehničnega 
sporazuma za uvoz in izvoz izdelkov med obema državama. Aktivnosti v zvezi s 

tem so bile precej velike v prvem trimesečju 2016, saj je bilo potrebno celoten 
sporazum uskladiti s kitajskimi letalskimi organi, kar je na precejšnje razdalje 
pomenilo precejšen izziv za Agencijo.  

»Tehnični dogovor o potrjevanju ustreznosti letalskih proizvodov med Agencijo 

za civilno letalstvo Ljudske Republike Kitajske (CAAC) in Agencijo za civilno 
letalstvo Republike Slovenije (CAA) se nanaša na letala iz Priloge II Uredba (ES) 

št. 216/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o 
skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije 

za varnost v letalstvu, pri čemer gre predvsem za ultralahke letalne naprave do 
472,5kg« je bil tako podpisan dne 25.04.2016.Sporazum definira postopke in 
omogoča ter olajšuje postopke medsebojnega priznavanja tipskih certifikatov 

ultralahkih letalnih naprav (atestov) ter s tem omogoča hitrejše postopke pri 
izvozu oziroma uvozu posameznih zrakoplovov. 
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7  PROGRAM PRIPRAVE STROKOVNIH PODLAG ZA 

SPREJEM IN SPREMEMBE LETALSKIH 

PREDPISOV  

V letu 2016  je agencija svoje aktivnosti na strokovnem in regulativnem področju 
primarno usmerila v pripravo strokovnih podlag za sprejem in/ali spremembe 

letalskih predpisov, skladno z navodili, ki jih je prejela od Ministrstva za 
infrastrukturo oziroma skladno z načrtom ministrstva in Programom dela Vlade 
za leto 2016. 

Predpisi, za katere je CAA pripravila strokovne podlage, sprejeti v letu 2016: 

Naslov predpisa 
Št. Uradnega 

lista RS 

Datum 

sprejetja 
Datum objave 

Datum 

začetka 

veljavnosti 

Uredba o izvajanju 

Uredbe Komisije (EU) o 
stalni plovnosti 
zrakoplovov in letalskih 

izdelkov, delov in naprav 
ter o potrjevanju 

organizacij in osebja, ki 
se ukvarjajo s temi 
nalogami  

3/2016 15.1.2016 18.1.2016 19.1.2016 

Pravilnik o padalstvu  32/2016  21.04.2016 06.05.2016 21.05.2016 

Uredba o izvajanju 
Uredbe (EU) o poročanju, 
analizi in spremljanju 

dogodkov v civilnem 
letalstvu 

37/2016 
 
 

19.05.2016 23.05.2016 07.06.2016 

Pravilnik o strokovni 
usposobljenosti letalskih 

nadzornikov in 
nadzornikov 

36/2016 
 

20.05.2016 23.05.2016 07.06.2016 

Pravilnik o ultralahkih 

letalnih napravah 

49/2016 

in 
52/2016 

5.7.2016 8.7.2016 9.7.2016 

1. Uredba o sistemih 
brezpilotnih zrakoplovov 

(Uradni list RS, št. 52-
2349/2016) 

52/2016 
in 

81/2016 – 
popr. 

28.7.2016 29.7.2016 13.8.2016 

Pravilnik o usposabljanju 
in preizkusu znanja za 
strokovno osebje 

reševalne in gasilske 
službe na bolnišničnih 

heliportih  

58/2016 26.8.2016 2.8.2016 3.8.2016 
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Pravilnik o infrastrukturi 
in službah na heliportih 

za lastne potrebe 

53/2016 26.7.2016 5.8.2016 6.8.2016 

Pravilnik o izvajanju izven 

letaliških vzletov in 
pristankov helikopterjev 

83/2016 23.12.2016 23.12.2016 24.12.2016 

Ostali predpisi: 

Operativno-tehnična zahteva o uporabi in preverjanju znanja slovenskega 

jezika v civilnem letalstvu (Uradni list RS, št. 1/16)  

Operativno-tehnična zahteva za izvajanje zahtev glede omejitev delovnega 

časa posadk (Uradni list RS, št. 8/16) 

Operativno-tehnična zahteva o nacionalni proizvodnji (Uradni list RS, št. 
22/16) 

Operativno-tehnična zahteva o določitvi območij obvezne uporabe odzivnika 
(TMZ) (Uradni list RS, št. 26/16 in 53/2016). 

Tehnični dogovor o potrjevanju ustreznosti letalskih proizvodov med Agencijo 
za civilno letalstvo Ljudske Republike Kitajske (CAAC) in Agencijo za civilno 

letalstvo Republike Slovenije (CAA), podpisan dne 25.04.2016, ki se nanaša na 
letala iz Priloge II Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z 

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

Nacionalni program varovanja v civilnem letalstvu Republike Slovenije, sprejet 
dne 30.06.2016. 

Operativno-tehnična zahteva za izvajanje nekomercialnih zračnih operacij s 
kompleksnimi zrakoplovi na motorni pogon in nekomercialnih zračnih operacij z 
zrakoplovi, ki niso kompleksni zrakoplovi na motorni pogon (Uradni list RS, št. 

58/16) 

Državni program upravljanja varnosti v civilnem letalstvu (sklep Vlade RS št. 

37200-4/2016/4 z dne 28.7.2016)  
 
 

Zaradi pomanjkljive pravne ureditve po eni strani ter hitrega tehnološkega 

napredka po drugi je Vlada Republike Slovenije v začetku leta 2016 pristopila k 
ureditvi področja brezpilotnih zrakoplovov, katerih teža ne presega 150 kg. Javna 
agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije je v ta namen pripravila 

strokovne podlage za ureditev področja, pri čemer so bile upoštevane rešitve več 
drugih evropskih držav. Uredba o sistemih brezpilotnih zrakoplovov je bila 

objavljena dne 29.7.2016 v Uradnem listu RS, št.52/2016, začela pa je veljati 
13.8.2016. 
 

Takoj po objavi uredbe je agencija pristopila k njenemu izvajanju. Pričeli smo 
izvajati izpiti za pridobitev potrdila o poznavanju pravil letenja. Doslej je 110 

kandidatov uspešno opravilo omenjen izpit. Agencija je v skladu s pooblastilom iz 
petega odstavka 179. i člena izdala Sprejemljive načine usklajevanja (SNU) in 
navodila k Uredbi o sistemih brezpilotnih zrakoplovov ter pripravila obsežna 

gradiva kot pomoč bodočim operaterjem in upravljavcem brezpilotnih 
zrakoplovov pri izvajanju letalske dejavnosti. Gre za predlogo operativnega 

priročnika za izvajanje letalske dejavnosti, 
http://www.caa.si/fileadmin/user_upload/pageuploads/LIC/OBRAZCI-

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0294
http://www.caa.si/fileadmin/user_upload/pageuploads/LIC/OBRAZCI-AIRCREW/Vzorec_OP.pdf
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AIRCREW/Vzorec_OP.pdf obrazce v zvezi z analizo tveganja, seznamom 
usposobljenega osebja itd, program vzdrževanja, kriterije in navodila za preglede 

ter vzdrz ̌evanje akumulatorjev, dnevnik pogonskega akumulatorja, periodiči 
pregled pogonskega akumulatorja, navodilo GAFOR za preverjanje vremena, 

območja omejitve letenja brezpilotnih zrakoplovov v obliki interaktivnega 
grafičnega prikaza prepovedanih območij. Vse to lahko skupaj z nekaterimi 
vzorčnimi vprašanji za pripravo na izpit za pridobitev potrdila o poznavanju pravil 

letenja najdejo uporabniki na naši spletni strani. Vzpostavljen je bil tudi sistem 
za oddajo najav letov. 

 
Po 13. 8. 2016 je agencija pristopila tudi k izdajanju potrdil o prejemu izjave za 

opravljanje letalske dejavnosti z brezpilotnimi zrakoplovi oz. k izdaji dovoljenj za 
opravljanje letalske dejavnosti z brezpilotnimi zrakoplovi. V letu 2016 je bilo tako 
izdanih 54 potrdil o prejemu izjave za opravljanje letalske dejavnosti z 

brezpilotnimi zrakoplovi. 
 

Agencija je zaradi uveljavitve uredbe podala tudi predlog za spremembo Zakona 
o obveznih zavarovanjih v prometu. Brezpilotni zrakoplovi se namreč čedalje bolj 
uporabljajo za različne namene in tako postajajo del našega vsakdana. S tem se 

povečuje tudi (negativen) vpliv na letalsko varnost, zaradi česar je vključitev 
tovrstnih zrakoplovov v sistem obveznih zavarovanj nujna. 

Ob tem je potrebno opozoriti, da je še vedno v veljavi precej SFRJ predpisov, 
katere bi bilo nujno potrebno preklicati ali pa posodobiti. 

Agencija podpira uveljavljanje ideje “kulture pravičnosti”, ki podpira ozračje 
zaupanja, ker ljudi spodbuja k zagotavljanju pomembnih podatkov, povezanih z 

varnostjo, brez strahu, da bodo kaznovani ali se bo proti njim ukrepalo, je 
ključnega pomena za izboljšanje letalske varnosti. Le to ni ustrezno urejeno niti v 
Zakonu o letalstvu niti v kazenskem zakoniku.  

Model take usmeritve je razvila projektna skupina za kulturo pravičnosti 

(JCTF) iz EUROCONTROL-a, ki jo sestavljajo strokovnjaki s področja prava in 
varnosti držav članic, predstavniki Evropske komisije, EASA, prevoznikov, 

izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa ter predstavniki sodnih organov 
držav članic EUROCONTROL-a. 

Ob podpori te pobude so države ugotovile, da tak model “usmeritve sodnega 

pregona v letalstvu” predstavlja zelo učinkovit način širjenja kulture pravičnosti 
na državnem nivoju, brez da bi kakor koli posegal v delo nacionalnih pravosodnih 
organov. 

Agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije in EUROCONTROL, ob tesnem 

sodelovanju z omenjeno skupino JCTF, sta organizirali delavnico s predstavniki 
organov, pristojnih za pregon in Ministrstva za pravosodje, kjer se je podrobno 

obravnavala omenjena politika, usmeritve “sodnega pregona v letalstvu” na 
osnovi modela, ki ga je razvil JCTF, kakor tudi potrebno koraki v prihodnosti 

Dogodek je imel obliko dvo dnevne delavnice, ki jr bila v zadnjem tednu oktobra 
2016, z udeleženci iz sodstva, Agencije za civilno letalstvo, Ministrstva za 

http://www.caa.si/fileadmin/user_upload/pageuploads/LIC/OBRAZCI-AIRCREW/Vzorec_OP.pdf
http://www.caa.si/fileadmin/user_upload/pageuploads/LIC/OBRAZCI-AIRCREW/Priloga_2_k_AMC_-_Obrazci.pdf
http://www.caa.si/fileadmin/user_upload/pageuploads/LIC/OBRAZCI-AIRCREW/Priloga_2_k_AMC_-_Obrazci.pdf
http://www.caa.si/fileadmin/user_upload/pageuploads/LIC/OBRAZCI-AIRCREW/Priloga_4_k_AMC_-_Program_vzdrzevanja.pdf
http://www.caa.si/fileadmin/user_upload/pageuploads/LIC/OBRAZCI-AIRCREW/Priloga_5_k_AMC_-_Kriteriji_in_navodila_za_preglede_ter_vzdrzevanje_akumulatorjev.pdf
http://www.caa.si/fileadmin/user_upload/pageuploads/LIC/OBRAZCI-AIRCREW/Priloga_5_k_AMC_-_Kriteriji_in_navodila_za_preglede_ter_vzdrzevanje_akumulatorjev.pdf
http://www.caa.si/fileadmin/user_upload/pageuploads/LIC/OBRAZCI-AIRCREW/Priloga_6_k_AMC_-_Dnevnik_pogonskega_akumulatorja.xlsx
http://www.caa.si/fileadmin/user_upload/pageuploads/LIC/OBRAZCI-AIRCREW/Priloga_7_k_AMC_-_Periodic__ni_pregled_pogonskega_akumulatorja.xlsx
http://www.caa.si/fileadmin/user_upload/pageuploads/LIC/OBRAZCI-AIRCREW/Priloga_7_k_AMC_-_Periodic__ni_pregled_pogonskega_akumulatorja.xlsx
http://www.caa.si/fileadmin/user_upload/pageuploads/LIC/OBRAZCI-AIRCREW/Gradivo_-_vreme_-_navodilo_GAFOR.pdf
https://caa-slovenia.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a4b4140a2a24f29ac02a6e469a4fb8e
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infrastrukturo ter drugih organizacij, kot tudi dveh glavnih letalkih deležnikov 
Adria Airways in Kontrola zračnega prometa Slovenije.  

Z namenom osveščanja »kulture pravičnosti« je Agencija v letu 2016 namenila 

precej aktivnosti organizaciji delavnice o tej temi, na kateri so v večjem številu 
aktivno sodelovali tudi slovenski javni tožilci in predstavnik Ministrstva za 

pravosodje.Prav s to delavnico se je vzpostavil  dialog  med javnimi tožilci in 
področjem letalstva, v katerem se je razpravljalo o pobudi, ki predstavlja 
uravnoteženo obravnavo interesov varnosti in pravosodja, ki sta enakovredni  

komponenti moderne družbe, ki želi primerno zavarovati svoje državljane.  

Na delavnici je bila tako zelo aktivna razprava o pomenu rešitve, ki v celoti 
spoštuje in odraža nacionalno kazensko pravo in želi vzpostaviti ravnotežje med 

interesi sodstva in  letalske varnosti.                      
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8 DELOVANJE DELOVNIH/PROJEKTNIH SKUPIN V 

LETU 2016 

 Poročanje o dogodkih  
 

 
Dne 03.04.2014 je bila sprejeta Uredba (EU) št. 376/2014 Evropskega 

parlamenta in sveta o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v civilnem 
letalstvu, spremembi Uredbe (EU) št. 996/2010 Evropskega parlamenta in Sveta 

ter razveljavitvi Direktive 2013/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta in uredb 
Komisije, ki ne določa, da se mora za poročanje o dogodkih v civilnem letalstvu 
ustanoviti delovna oziroma varnostna skupina, zato se je izdal sklep s katerim se 

je delovna skupina, ki je bila imenovana s sklepom agencije št. 024-1/2012/37-
CAA0103 z dne 01.09.2014, razpustila. 

 
 

 Pritožbe potnikov  

 
 

Dne 29. 2. 2016 je bil sprejet Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest na Javni agenciji za civilno letalstvo RS, s katerim se je ustanovilo delovno 

mesto nadzornika v civilnem letalstvu I (šifro 0103), v okviru katerega se med 
drugimi nalogami opravlja tudi naloga, povezana s pravicami potnikov. Med 

naloge tega delovnega mesta spada tako tudi reševanje pritožb potnikov v 
skladu z Uredbo (ES) št. 261/2004. Delovna skupina za reševanje pritožb 
potnikov v skladu z Uredbo (ES) št. 261/2004 iz tega razloga ni več potrebna, 

zato se je sklep Javne agencije za civilno letalstvo RS št. 024-1/2012/39-
CAA0103 z dne 18. 11. 2014, s katerim je bila ta skupina ustanovljena, preklical. 

 

Izvrševanje inšpekcijskih in prekrškovnih nalog na podlagi Uredba (ES) št. 
1107/2006, parvice potnikov z omejeno mobilnostjo je prenešeno na reševanje 

Sektorju za letališča, vzletišča in varovanje. Glede izvajanja nadzora nad Uredbo 
(ES) št. 2027/1997 o odgovornosti letalskih prevoznikov v primeru nesreč 
oziroma prevozu potnikov in njihove prtljage v katero je vključena tudi zamuda 

prtljage  in poškodovana prtljaga, je agencija pridobila mnenje pristojnega 
ministrstva dne 22.12.2016, na podlagi katerega se agencija izreka s Sklepom o 

nepristojnosti pri reševanju tovrstnih prijav. Organ je v preteklem letu 
obravnaval dva primera iz noslova zgoraj omenjene uredbe oziroma, izdal dva 
Sklepa o nepristojnosti.  

Iz naslova Uredbo (ES) št. 261/2004 je agencija v letu 2016 obravnaval 146 
prijav. Zaključenih zadev je 129 prijav. Prenešene zadeve v leto 2017 se 

predvsem nanašajo na zamude letalskih prevoznikov. Organ je tudi v tem delu 
zaprosil pristojno ministrsvo, da poda mnenje glede na to da je praksa Sodišča 
EU (zadeva Strugeon proti Flugdienst GmbH- C -402/07 itn.) kakor tudi izdane 

smernice Evropske komisije z dne 15.6.2016, izenačujejo »zamudo« ( ang. DLA) 
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s potniki čigar let je odpovedan (ang. CNL). Pristojno ministrstvo je podalo 
mnenje, da ti akti niso zavezojoči za inšpekcijsko-prekrškovni organ, torej 

agencija nima pravne podlage, da v primeru ne izplačila odškodnine zaradi 
zamude prevozniku izreče prekršek. Ne glede na navedeno je pristojno 
ministrstvo zahtevalo mnenje oziroma posredovalo vprašanje, ki so ga naslovili 

na Ministrstvo za pravosodje RS in Službo vlade RS za zakonodajo. Pristojno 
ministrstvo je obvestilo agencijo, da je pridobilo odgovor Službe vlade RS za 

zakonodajo, ki je podalo mnenje, da sodna praksa zadostuje kot podlaga za 
spremembo Uredbe o sankcioniranju neizvajanja Uredbe 261/04 ( Ur.l.RS 

št.61/2005)  in se na podlagi dopolnjenega, obstoječega predpisa izenačita velika 
zamuda in odpoved poleta v primeru pravice potnikov do odškodnine. 
Potniki se namreč svojih pravic čedalje bolj zavedajo in jih tudi želijo uveljaviti. 

Zaradi sprememb zakonodaje na ravni EU, ki so v pripravi (EK), pa ocenjujemo, 
da se bo število pritožb še bistveno povečalo (podvojilo, če ne potrojilo- razvidno 

iz statističnih podatih iz preteklih let) in, da je agencija kot pritožbeni in nadzorni 
organ za izvrševanje teh pravic v nehvaležnem položaju. Odloča lahko in samo 
na podlagi predpisov ti pa s svojimi spremembami in dopolnitvami ne sledijo 

sodni praksi in smernicami.  
Pri svojem delu se soočamo s številnimi težavami, na katere pa je bilo pristojno 

ministrstvo tudi že večkrat opozorjeno. Agencija je v zvezi s predmetno 
problematiko opozorila tako na strokovne težave zaradi pomanjkljive oziroma 
neustrezne zakonodaje, kot tudi na težave, ki nastajajo zaradi pomanjkanja 

resursov. Nadzornik, ki trenutno opravlja naloge, tako kot prej delovna skupina, 
sodeluje pri izvajanju tudi drugih nalog na agenciji s področja zagotavljanja 

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

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

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

potrošniških pravic. Evropska komisija od držav članic tudi zahteva uvedbo 
inštituta zunaj-sodnega reševanja odškodninskih zahtevkov iz naslova pravic 

potnikov. V večini držav skupnosti ta inštrument že deluje.  
 
V cilju zaščite javnega interesa je agencija v letu 2016 iz tega naslova tri javne 

objave na svoji spletni strani. V eni od teh smo opozorili na prodajo letalskih kart 
po spletu s strani ne registriranega letalskega prevoznika. Drugi dve sta bili s 

področja obveščanja in posodobiteve obstoječih informacij, ki so bili posledica 
sprememb na spletni strani EK. 
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9 OPREDELITEV LASTNIH DEJAVNOSTI IN 

DRUGIH DEJAVNOSTI AGENCIJE  

Agencija je v letu 2016 imela za 26.521,30 EUR prihodkov iz drugih dejavnosti, 
in sicer na naslednjem področju:  

 Sodelovanje z letalskimi organizacijami 

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

strokovne usposobljenosti zaposlenih v agenciji zagotavlja njihovo stalno 

strokovno izpopolnjevanje in vzdrževanje izurjenosti. Nadalje določa, da letalski 

nadzorniki zaradi vzdrževanja potrebnega znanja in izurjenosti lahko opravljajo 

določena strokovna dela v okviru svoje strokovne usposobljenosti v letalski stroki 

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

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

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

agencije. 
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10 FINANČNO POROČILO   

10.1 Finančno poročilo agencije 2016 – po denarnem 
toku 
 

10.1.1 Prejemki po denarnem toku 
 

Agencija se financira iz štirih virov in sicer: 

 iz proračuna Republike Slovenije; 

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

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

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

 od drugih dejavnosti. 

Predvideni prejemki Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije v letu 
2016 in realizacija za leto 2016, razdeljeni po namenu so: 

Tabela 26: Predvideni prejemki agencije v letu 2016 in realizacija 2016, po 
denarnem toku 

NAMEN Plan 2016 
 

Prejemki 2016 
Indeks 

realizacije 

2016 

Proračun 348.382 € 164.991,79 € 0,47 

Tarife 1.579.353 € 1.593.102,26 € 1,01 

Pristojbine 797.190 € 793.571,72 € 1,00 

Lastna in 
druga 

dejavnost 

25.000 € 22.210,30 € 0,89 

Povračilo 

stroškov EC 

3.000 € 8.594,58 € 2,86 

Obresti 0,00 € 291,94 € 0,00 

Prodaja 
osebnih vozil 

0,00 € 
5.510,00 € 0,00 

Skupna vsota 2.752.925 € 2.588.272,59 € 0,94 

Agencija je v letu 2016 načrtovala skupaj 2.752.925,00 EUR prejemkov po 
denarnem toku, v letu 2016 je imela prejemkov v višini 2.588.272,59 EUR, kar 
predstavlja 0,94 indeksa realizacije glede na načrtovane prejemke. Največja 

razlika je proračunu, saj je agencija glavnino prihodkov črpala skladno s sklepom 
Vlade RS št. 47601-8/2015/9 z dne 18.11.2015, ki je naložilo Ministrstvu za 

infrastrukturo, da za ugotovljen  presežek  prihodkov nad odhodki za tekoče  
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opravljanje  dejavnosti, Javni agenciji za civilno letalstvo Republike Slovenije 
zniža sredstva iz proračuna RS v letu 2016 v višini 1.151.618 EUR.  

Sredstva proračuna za leto 2016 so bila zagotovljena na proračunski postavki 

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

Sredstva pristojbin na zračnih poteh, so bila 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. 

10.1.2 Izdatki po denarnem toku 

Predvideni izdatki za delovanje Javne agencije za civilno letalstvo v letu 2016 in 
realizacija razdeljeni po namenu so: 

Tabela 27: Predvideni izdatki agencije v letu 2016 in realizacija, po denarnem 
toku 

 
NAMEN 

Plan 2016 

 
Realizacija 

2016 

 
Indeks 

realizacije 

 

Plače 2.647.424 € 2.258.855,53 € 0,85 

Materialni stroški 1.367.119 € 1.060.901,23 € 0,78 

Investicije 163.000 € 171.481,79 € 1,05 

Skupna vsota 4.177.543 € 3.491.238,55 € 0,84 

Skladno s sklepom Vlade RS št. 47601-8/2015/9 z dne 18.11.2015 je agencija v 
letu 2016 porabila presežek prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let za razvijanje 
dejavnosti v višini 1.151.618 EUR in sicer za tekoče poslovanje agencije.  

V okviru plač so bili za leto 2016 načrtovani izdatki za 60 zaposlenih, kar je v 

skladu s kadrovskim načrtom agencije. Velik del izdatkov poslovanja agencije 
predstavljajo materialni stroški poslovanja in investicije.  

Pri realizaciji izdatkov za leto 2016 prihaja do odstopanj. Pri plačah ta razlika 

predstavlja število zaposlenih, saj je kadrovski načrt agencije 60 zaposlenih, v 
povprečju, pa je bilo v agenciji v letu 2016 zaposlenih 58,53 javnih uslužbencev.  

V okviru materialnih stroškov so zajeti naslednji izdatki:  

 Pisarniški in splošni material in storitve vsebuje izdatke povezane z 

nabavo pisarniškega in splošnega materiala in storitev, čistilnega materiala 
in storitev, storitve varovanja zgradb in prostorov, časopisov, knjig in 
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strokovne literature, prevajalskih storitev, oglaševalskih storitev, 
računalniških storitev, računovodskih, revizijskih in svetovalnih storitev, 

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

 Posebni material in storitve vsebuje izdatke za službene obleke za 
javne uslužbence, izdatke drobnega inventarja in zdravniške preglede 
zaposlenih. 

 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije vsebuje izdatke 
elektrike, ogrevanja, vode in komunalnih storitev, izdatke telefona, faksa, 
interneta, elektronske pošte ter poštnine in kurirskih storitev.  

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

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

karte,  hotelske in gostinske storitve v tujini, izdatke prevoza v tujini, 
hotelske in gostinske storitve doma, drugi izdatki za službena potovanja.  

 Tekoče vzdrževanje vsebuje izdatke za tekoče vzdrževanje objektov, 

programske opreme (baza za izvajanje izpitov – EASA, registri, …), 
komunikacijske opreme in računalnikov ter tekoče vzdrževanje druge 
opreme.  

 Poslovne najemnine in zakupnine vsebuje najem poslovnih prostorov, 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in druge najemnine. 

 Drugi operativni odhodki vsebuje izdatke konferenc, seminarjev, in 
simpozijev, plačila po podjemnih pogodbah, sejnine, izdatke za strokovno 

izobraževanje zaposlenih, izdatke odvetnikov, notarjev, sodne stroške, 
plačilo storitev organov pooblaščenih za plačilni promet, plačilo storitev 
svetovanja na področju plovnosti in druge operativne odhodke.  

 

V letu 2016 je agencija realizirala naslednje investicije: 

- nakup pisarniške opreme 
- program za izvajanje tehničnih pregledov jadralnih zmajev in jadralnih 

padal 
- nakup računalniške opreme 
- nakup osebnega vozila  

- nakup klimatskih naprav 
- nakup strežnika 

- nakup arhivskih regalov 
- nakup programske opreme za varnostno arhiviranje podatkov 
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10.2 Finančno poročilo agencije za leto 2016 – po 

nastanku poslovnega dogodka 

 

10.2.1 Prihodki v letu 2016 

 

Agencija se financira iz štirih virov in sicer: 

 iz proračuna Republike Slovenije; 

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

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

 iz povračil za izvedene certifikacijske postopke, druge izdane 

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

 od drugih dejavnosti. 

Vlada RS je s sklepom št. 47601-8/2015/9 z dne 18.11.2015 naložila Ministrstvu 
za infrastrukturo, da za ugotovljen  presežek prihodkov nad odhodki za tekoče  

opravljanje dejavnosti, Javni agenciji za civilno letalstvo Republike Slovenije 
zniža sredstva iz proračuna RS v letu 2016 v višini 1.151.618 EUR. 

Predvideni prihodki Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije v letu 

2016 in realizacija, razdeljeni po namenu so: 

Tabela 28: Predvideni prihodki agencije v letu 2016 in realizacija, po nastanku 
poslovnega dogodka 
 

NAMEN Plan 2016 
 

Prihodki v letu 

2016 

Indeks 
realizacije 

2016 

Proračun 367.238 € 258.055,41 € 0,70 

Tarife 1.592.559 € 1.722.421,81 € 1,08 

Pristojbine 797.190 € 796.468,70 € 1,00 

Lastna in druga 

dejavnost 

25.000 € 26.521,30 € 1,06 

Povračilo stroškov 

EC 

3.000 € 8.594,58 € 2,86 

Finančni prihodki 0,00 € 298,95 € 0,00 

Prevrednotovalni 
prihodki 

0,00 € 
 

790,26 € 

 

0,00 

Skupna vsota 2.784.987 € 2.813.151,01 € 1,01 
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Agencija je v letu 2016 načrtovala skupaj 2.784.987,00 EUR prihodkov po 
nastanku poslovnega dogodka, v letu 2016 je imela prihodkov v višini 

2.813.151,01 EUR, kar predstavlja 1,01 indeksa realizacije glede na načrtovane 
prihodke. Skladno s sklepom Vlade RS št. 47601-8/2015/9 z dne 18.11.2015 je 
agencija v letu 2016 porabila 1.151.618 EUR presežka za tekoče poslovanje 

agencije. 

Sredstva proračuna za leto 2016 so bila zagotovljena na proračunski postavki 
989810 – Javna agencija za civilno letalstvo, v okviru projekta št. 2411-11-0004 

– Upravljanje civilnega letalstva. 

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

zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa.  

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

in drugih listin, ki jih izdaja agencija. 

 

10.2.2 Odhodki v letu 2016 

Predvideni odhodki za delovanje Javne agencije za civilno letalstvo v letu 2016 in 
realizacija, razdeljeni po namenu so: 

Tabela 39: Predvideni odhodki agencije v letu 2016 in realizacija, po nastanku 

poslovnega dogodka 

 

 
NAMEN Plan 2016 

 
Realizacija 

2016 

Indeks 
realizacije 

2016 

Plače 2.647.424 € 2.268.628,42 € 0,86 

Materialni stroški 
in drugi odhodki 

1.399.181 € 1.071.051,65 € 0,77 

Prevrednotovalni 
odhodki 

0,00 € 6.860,91 € 0,00 

Skupna vsota 4.046.605 € 3.346.540,98 € 0,83 

V okviru plač so bili za leto 2016 načrtovani odhodki za 60 zaposlenih, kar je v 
skladu s kadrovskim načrtom agencije, dejansko pa je bilo v letu 2016 v 

povprečju na agenciji zaposlenih 58,53 javnih uslužbencev. 

V okviru materialnih stroškov so zajeti naslednji stroški:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pooblaščenih za plačilni promet in druge operativne odhodke. 

Amortizacija se je obračunala po naslednjih stopnjah: 

 Avtomobili – 12,5 % 

 Računalniki – 50 % 

 Druga računalniška oprema – 25 % 

 Programska oprema – 20 % 

 Pisarniško pohištvo – 12 % 

 Druga oprema – 20 % 

 

 

10.3  Področja dela ter porazdelitev časovnih in finančnih 

virov  

10.3.1  Porazdelitev časovnih (število razpoložljivih efektivnih 

ur) virov agencije 2016 

 

V letu 2016 je bilo razpoložljivih 252 delovnih dni, kar je razvidno iz spodnje 
tabele. V tem letu je imela agencija povprečno zaposlenih 58,53 ljudi, ki so 

opravili skupno 11.780 efektivnih delovnih dni. 
 

Število delovnih dni v letu 2015 

 Število vseh delovnih dni  261 

Prazniki 9 

Število delovnih dni brez praznikov 252 
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Povprečno število zaposlenih v letu 2016 58,53 

 

Kategorija v dnevih v % 

Delovni dnevi brez praznikov 14.776 100 

Dopusti 1.580 10,69 

Bolniške odsotnosti 606 4,10 

Izobraževanja, usposabljanja 545 3,69 

Nepredvidene aktivnosti 265 1,79 

Efektivni delovni dnevi  11.780 79,72 

Efektivne delovne ure 94.240  

 
Tabela 30: Porazdelitev časovnih (število razpoložljivih efektivnih ur) virov 
agencije  2016 
 

Strokovno področje Financiranje 

Načrtovano 

št. 

efektivnih 

ur v 2016 

Realizacija 

efektivnih 

ur v 2016 

Plovnost 
Proračun 9.329 10.375 

Tarife 10.951 12.178 

Plovnost skupaj 20.280 22.553 

Operacije/Licenciranje 

Proračun 11.313 9.835 

Tarife 18.346 15.948 

Druga 

dejavnost 917 798 

Operacije/Licenciranje skupaj 30.576 26.581 

Letališča Proračun 4.867 4.189 

Tarife 4.493 3.866 

Letališča skupaj 9.360 8.055 

Varovanje 
Proračun 1.732 1.788 

Tarife 2.948 3.045 

Varovanje skupaj 4.680 4.833 

Navigacijske službe 

zračnega prometa 

Proračun 2.028 1.579 

Pristojbine 12.012 9.698 

Navigacijske službe zračnega 

prometa skupaj 14.040 11.277 

Podpora poslovanju + 

vodstvo  

Proračun 5.616 8.585 

Tarife 4.212 6.491 

Pristojbine 4.072 5.865 

Druga 

dejavnost 140 0 

Podpora poslovanju + vodstvo 

skupaj 14.040 20.941 
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Proračun   34.885 36.351 

Tarife    40.950 41.528 

Pristojbine   16.084 15.563 

Druga dejavnost   1.057 798 

Skupaj   92.976 94.240 

 

 

Opomba: Izračun načrtovanih ur narejen glede na razpoložljive efektivne delovne 
ure po zaposlenem in glede na predvideno opravljanje nalog glede na 

financiranje iz Zakona o letalstvu. Po zaposlenemu je razpoložljivih efektivnih ur 
na letni ravni 1.560. Realizacija pa je narejena glede na dejanske efektivne ure 
in sicer  1.611 ur po zaposlenemu. 
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11 RAČUNOVODSKO POROČILO  

11.1 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM  

11.1.1 UVOD  

 

Pojasnila k računovodskim izkazom so pripravljena v skladu s Pravilnikom o 
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04,  120/07, 
124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11 in 86/16), saj je na osnovi zakonske 
podlage Zakona o letalstvu (Uradni list RS št. 81/10 – UPB4 in 46/16)  in Sklepa 

o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo (Uradni list RS št. 81/10) Javna 
agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije posredni proračunski uporabnik 

in določeni uporabnik enotnega kontnega načrta.  
 
 

RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:  
 

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 

126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10, 104/11 in 86/16):  
 

a) Bilanca stanja  

b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev  

c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil  
d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov  
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 

toka  
f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  

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

 
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:  

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

3. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 
načelu denarnega toka  
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11.1.2 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 31.12.2016 izkazujemo v skupini 00 naslednje stanje: 
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev    116.544,47  EUR 
Odpisana vrednost  neopredmetenih sredstev    29.282,49  EUR 

Sedanja vrednost  neopredmetenih sredstev      87.261,98  EUR 
Vrednost analiz, študij za management sistem 

(niso v registru OS)                                  18.600,00  EUR 
 
V letu 2016 so bila nabavljena naslednja neopredmetena osnovna sredstva: 

-  program za izvajanje tehničnih pregledov jadralnih zmajev in jadralnih 
padal 

-  program Basic Support VMware 
- izpitna aplikacija za preverjanje znanja frazeologije 

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

nepremičnin na dan 31.12.2016.  
 

Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna 
sredstva  
Stanja na navedenih skupina kontov predstavljajo opremo za opravljanje 

osnovne dejavnosti.  
 

V letu 2016 so bila nabavljena naslednja osnovna sredstva v višini  105.775,11  
EUR:  
- osebno vozilo: 13.550,00 EUR 

- računalniki:  13.424,15 EUR 
- pisarniško pohištvo: 35.655,93 EUR 

- povečanje vrednosti strežnika: 23.963,24 EUR 
- klimatske naprave: 13.133,13 EUR 
- druga oprema – projekcijska platna, optični čitalec, tiskalniki :  6.048,66 EUR 

 
Izločena so bila osnovna sredstva v višini 21.897,93 EUR (dva osebna vozila, 

tiskalnik, monitor, navigacijska naprava GPS). 
 
Na dan 31.12.2016 izkazujemo v naslednje stanje:  

 
- nabavna vrednost     667.211,67 EUR  

- popravek vrednosti   492.803,23 EUR  
- sedanja vrednost      174.408,44 EUR  
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Obračunana amortizacija v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa 
znaša v letu 2016 136.431,54 EUR in je v celoti knjižena v breme konta 98 – 

Obveznosti za opredmetena in neopredmetena OS. 
 
Odpisana osnovna sredstva so še vedno v uporabi (računalniki, tiskalniki, 

monitorji). 
  

Agencija v letu 2016 ugotovila manjko osnovnega sredstva in sicer navigacijska 
naprava GPS, nabavna in odpisana vrednost je 167,88 EUR. Osnovno sredstvo je 

bilo izločeno iz registra osnovnih sredstev. Izrabljeno osnovno sredstvo (tiskalnik 
in monitor) v vrednosti 1.197,05 EUR smo izločili iz registra.  
 

Za obračun amortizacije je bila uporabljena metoda enakomernega časovnega 
amortiziranja.  

 
Uporabljene amortizacijske skupine:  
Amortizacija pohištva  12 % 

Amortizacija avtomobilov 12,5 % 
Amortizacija opreme 20 % 

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

 
Konti skupine 06 – dolgoročne finančne naložbe  

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

Stanje na navedeni skupini kontov znaša 0 EUR.  
 

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

 
2. KRATKOROČNA SREDSTVA  

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

 
Konti skupine 11 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah  

Znaša 1.515.782,12 EUR. Od tega: 
Denarna sredstva na podračunu pri Upravi za javna plačila znašajo 1.515.526,93  
EUR in na deviznem računu 255,19 EUR (269,00 USD) prevrednoteno po 

srednjem tečaju BS na dan 31.12.2016 in so usklajena z zadnjim izpiskom 
Uprave za javna plačila v poslovnem letu 2016. Prosta denarna sredstva niso 

naložena. 
 

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev  
Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 488.156,19 EUR na dan 
31.12.2016.  
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Od tega: 
- Terjatve do kupcev na kontu 120000 v višini 431.594,60 EUR 

- Oslabitve terjatev na kontu 129000 v višini - 14.970,54 EUR 
- Dvomljive in sporne terjatve na kontu 120801  v višini 14.114,65 EUR 
- Prevrednotene dvomljive in sporne terjatve na kontu 120800 v višini 

14.970,54 EUR  
- Terjatve do državnih organov na kontu  120200  v višini   27.476,40 EUR 

 
Kupcem, ki imajo odprte terjatve na dan 31.10.2016 smo posredovali izpisek 

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

 
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 

93.063,62 EUR na dan 31.12.2016. Terjatve se nanašajo na zahtevek iz 
proračuna Republike Slovenije za december 2016 in sicer za plače zaposlenih in 
materialne stroške skladno s sprejetimi sodili.  

 
Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe  

Kratkoročne finančne naložbe znaša 0 EUR.  
 
Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja  

Kratkoročne terjatve iz financiranja so terjatve za obresti od naložb in depozitov 
in znašajo 0 EUR.  

 
Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve  
Druge kratkoročne terjatve so izkazane na dan 31.12.2016 v znesku 3.973,98 

EUR in predstavljajo terjatve za plačane davke 49,96 EUR, kratkoročne terjatve 
do ZZZS iz naslova refundacij boleznin v znesku 3.079,66 EUR in terjatve do 

delavcev iz naslova akontacij za potne stroške v znesku 844,36 EUR . 
 
Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve  

Stanje aktivnih časovnih razmejitev znaša 0 EUR  
 

Konti skupine 30 do 37 – Zaloge  
Stanje zalog materiala znaša 0 EUR.  
Stanje zalog nedokončane proizvodnje in storitev znaša 0 EUR  

Stanje zalog proizvodov znaša 0 EUR  
Stanje zalog blaga znaša 0 EUR  

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

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in 
varščine  
Stanje prejetih predujmov in varščin znaša 8.577,26 EUR in se nanaša na prejete 

predujme iz naslova tarif. 
 

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih  
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 171.510,25 EUR in predstavljajo:  

- obveznost za čiste plače 99.015,31 EUR  
- obveznost za prispevke iz bruto plač 35.188,55 EUR  
- obveznost za davek iz bruto plač 24.987,84 EUR  

- druge obveznosti do zaposlenih 12.318,55 EUR – nadomestilo za prehrano med 
delom, nadomestilo za prevoz na delo in iz njega, premija dodatnega 

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

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 83.420,87 EUR in so obveznosti 
po računih dobaviteljev za dobavljeni material in opravljene storitve, ki še niso 

zapadle v plačilo v letu 2016.  
 
 

Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja  
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so izkazane v znesku 37.784,97 EUR 

in predstavljajo:  
- obveznosti za prispevke na plače 30.438,65 EUR  
- obveznosti iz naslova plačilnih kartic 1.691,12 EUR 

- obveznosti za neto izplačila po podjemnih pogodbah 5.655,20 EUR 
 

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega 
kontnega načrta  
Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 45,73 EUR.  

 
Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev  

Kratkoročno prejeta posojila znašajo 0 EUR.  
 
Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja  

Obveznost za plačilo DDPO (davek od dohodka pravnih oseb) znaša 0 EUR. 
 

Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve  
Na kontih skupine 29 je stanje na dan 31.12.2016 0 EUR. 
 

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki  
Na dan 31.12.2015 je stanje le-teh 0 EUR 
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4. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  
 

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

na dan 31.12.2016 znaša 329.102,92 EUR. Predstavlja knjigovodsko vrednost 
neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter neporabljeno 

prerazporeditev sredstev za namene investicij  
 

 
Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki  
 

STANJE OZ. SPREMEMBA 
stanje na dan 31.12.2016   

 

ZNESEK 
1.735.879,52 EUR 

 
In sicer: 
Konto 985100 Presežek za opravljanje dejavnosti       728.791,78 EUR 

Konto 985600 Popravek prihodkov iz preteklih let       - 77.597,56 EUR 
Konto 985500 Presežek za druge namene – rezerve              302.300,00 EUR 

Konto 985900 Nerazporejen presežek iz leta 2015                782.385,30 EUR 

Popravek prihodkov preteklih let v višini 77.597,56 EUR se nanaša na prihodke, 
zaračunane državnim organom v decembru 2015. S sklepom vlade z dne 

18.11.2015, se namenja del nabranega presežka prihodkov nad odhodki 
preteklih letih, za opravljanje dejavnosti leta 2016, zaradi česar ti prihodki 

oziroma terjatve iz tega naslova, niso bile plačane. S tem ne bo pritoka 
gospodarskih koristi, kar je eno od sodil pripoznanja prihodkov, kot to 
opredeljujejo Slovenski računovodskimi standardi 2016, standard 15.11. in 

15.12. Zadevni prihodki leta 2015 so bili tako odpravljeni v breme nabranega 
presežka prihodkov nad odhodki preteklih let, kot popravek pomembne napake iz 

preteklih obdobij, skladno s točko 5. Uvoda k SRS 2016. 

 

 

11.1.3 Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN 

ODHODKOV določenih uporabnikov za obdobje od 
01.01.2016 do 31.12.2016 – zaračunani odhodki in 

prihodki  
 

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

1. DOSEŽENI PRIHODKI  
 

Konti skupine 76 – zaračuna prihodki določenih uporabnikov enotnega 
kontnega načrta  
Prihodki po računovodskem načelu – zaračunane realizacije so v obdobju 

01.01.2016 do 31.12.2016 znašali 2.813.151,01 EUR ob naslednji strukturi:  
 

- prihodki iz sredstev javnih financ  258.055,41 EUR 
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- prihodki iz pristojbin  796.468,70 EUR 
- prihodki iz tarif  1.722.421,81 EUR 

- prihodki iz javne službe  26.521,30 EUR 
- prihodki kot povračilo stroškov iz EU   8.594,58 EUR 
- finančni prihodki – izravnave 7,01 EUR 

- finančni prihodki – obresti 291,94 EUR 
- prevrednotovalni prihodki od prodaje osnovnih sredstev 500,00 EUR 

- prevrednotovalni prihodki od odpisanih terjatev iz preteklih let 286,21 EUR 
 

Iz prihodkov iz naslova tarif smo izločili prihodke v višini 88.847,62 EUR 
zaračunane državnim organom, za katere nismo prejeli plačila s strani države in 
se bodo v celoti pokrivali iz presežkov preteklih let. 

 
2. CELOTNI ODHODKI  

 
Konti skupine 46 – zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega 
kontnega načrta  

Odhodki iz poslovanja so znašali 3.346.540,98 EUR na dan 31.12.2016, njihova 
struktura je sledeča:  

- stroški materiala 84.677,23 EUR: Glavni nameni te porabe so: pisarniški 
material, drobni inventar, strokovna literatura, čistila, elektrika, gorivo. 
- stroški storitev  984.933,86 EUR: Glavni nameni te porabe so: tekoče 

vzdrževanje strojne opreme, ter druge opreme za nemoteno poslovanje, 
svetovalne storitve, stroški izobraževanja zaposlenih, stroški za službena 

potovanja zaposlenih, stroški varovanja, stroški mobilne in stacionarne telefonije, 
stroški reprezentance, varovanja, najemnine. 
- stroški dela 2.268.628,42 EUR – plače s prispevki, regres za letni dopust in 

materialni prejemki zaposlenih.  
- finančni odhodki   226,59 EUR in sicer iz naslova zamudnih obresti v višini 

165,25 EUR in iz naslova odpisa kratkoročnih finančnih naložb (rezervni sklad) v 
višini 61,34 EUR. 
- prevrednotovalni poslovni odhodki 6.860,91 EUR in sicer iz naslova 

oslabitve terjatev v višini 2.607,50 EUR in iz naslova prodaje oziroma odpisa 
osnovnih sredstev v višini 4.253,41 EUR.  

 
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah in je bila v letu 2016 v višini 
136.431,54 EUR, v celoti pa je bila knjižena v breme obveznosti za sredstva 

prejeta v upravljanje. 

Ob pregledu poslovanja agencije v poslovnem letu 2016 in analizi 
prihodkov in odhodkov v skladu z računovodskim načelom so izkazani 

presežki odhodkov nad prihodki v višini 553.389,98 EUR. Presežek 
odhodkov nad prihodki se v celoti pokriva iz presežkov prihodkov nad 

odhodki iz preteklih let. Davek od dohodka pravnih oseb v letu 2016 
agencija ni obračunala, ker ni opravljala lastne dejavnosti. 
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3. SODILA, KI SLUŽIJO RAZPOREJANJU PRIHODKOV, ODHODKOV, 

SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

Agencija je v letu 2016 uporabljala pri razporejanju prihodkov in odhodkov sodila 
iz leta 2016 in 2017, ki jih je sprejel Svet agencije skladno z Zakonom o 

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

Sodila so bila pripravljena na podlagi načrtovanih efektivnih ur po posameznem 
področju in vrsti financiranja.  

 
 

 
4. PODATKI IN POJASNILA O RAZLIKI MED PRIHODKI IN ODHODKI PO 
VRSTI FINANCIRANJA  

 
TARIFA  

 
V letu 2016 je bilo planiranih 1.592.559 EUR prihodkov od tarif, realiziranih je 

bilo v višini 1.722.421,81 EUR, kar pomeni, da je bilo v letu 2016 prihodkov več 
za 129.862,81 EUR glede na plan. Največja razlika je na področju letalskih 
operacij, licenciranja osebja, letališč in varovanja. Razlika glede na plan je v 

povečanju števila prejetih vlog. 
 
Tabela 31: Realizacija prihodkov iz naslova tarif po področjih 

Področje Plan 2016 
Realizacija 

2016 
Indeks 
2015 

Plovnost 402.203 €  365.467,77 €  0,91 

Letalske operacije in 
licenciranje osebja 

774.883 € 868.116,68 € 1,12 

Letališča in varovanje 415.473 € 488.837,36 € 1,18 

Skupna vsota 1.592.559 € 1.722.421,81 € 1,08 

 
Odhodki v letu 2016 so bili planirani v višini 1.743.744 € in sicer bi se porabili za 

plače in materialne stroške. Dejanskih odhodkov v letu 2016 iz naslova tarif je 
bilo za 1.516.330,81 EUR. 
 
Tabela 32:Realizacija odhodkov iz naslova tarif po namenu 

NAMEN 
Plan 2016 

Realizacija 

2016 

Indeks 

2016 

Plače 1.117.135 € 998.659,83 € 0,89 

Materialni stroški 626.609 € 517.670,98 € 0,83 

Skupna vsota 1.743.744 € 1.516.330,81 € 0,87 

 
 
 

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

V letu 2016 je bilo planiranih 797.190 EUR prihodkov od pristojbin, realiziranih je 
bilo v višini 796.468,70 EUR, kar pomeni, da je bilo v letu 2016 prihodkov manj 
za 721,30 EUR glede na plan.  

 
Tabela 33: Realizacija prihodkov iz naslova pristojbin 

Področje Plan 2016 
Realizacija 

2016 
Indeks 
2016 

Navigacijske službe 
zračnega prometa 

797.190 €  796.468,70 €  1,00 

 
Odhodki v letu 2016 so bili planirani v višini 777.861 € in sicer bi se porabili za 

plače in materialne stroške. Dejanskih odhodkov v letu 2016 iz naslova pristojbin 
je bilo za 579.317,47 EUR.  
 
Tabela 34:Realizacija odhodkov iz naslova pristojbin po namenu 

NAMEN 
Plan 2016 

Realizacija 

2016 

Indeks 

2016 

Plače 508.004 € 397.059,44 € 0,78 

Materialni stroški 269.857 € 182.258,03 € 0,68 

Skupna vsota 777.861 € 579.317,47 € 0,74 

 
 
PRORAČUN 

 
V letu 2016 je bilo planiranih 367.238 EUR prihodkov iz proračuna RS, 

realiziranih je bilo v višini 258.055,41 EUR, kar pomeni, da je bilo v letu 2016 
prihodkov manj za 109.182,59 EUR glede na plan.  
 
Tabela 35: Realizacija prihodkov iz naslova proračuna 

Vir financiranja Plan 2016 
Realizacija 

2016 

Indeks 

2016 

Proračun RS 367.238 €  258.055,41 €  0,70 

 
Odhodki v letu 2016 so bili planirani v višini 1.500.000 € in sicer bi se porabili za 

plače in materialne stroške. Dejanskih odhodkov v letu 2016 iz naslova 
proračuna je bilo za 1.216.649,67 EUR, kar pomeni, da je bilo dejanskih 

odhodkov glede na plan manj. 
 
Tabela 36:Realizacija odhodkov iz naslova proračuna po namenu 

NAMEN 
Plan 2016 

Realizacija 
2016 

Indeks 
2016 

Plače 997.285 € 850.520,67 € 0,85 

Materialni stroški 502.715 € 366.129,00 € 0,73 

Skupna vsota 1.500.000 € 1.216.649,67 € 0,81 
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DRUGA DEJAVNOST 

 
V letu 2016 je bilo planiranih 25.000 EUR prihodkov iz druge dejavnosti, 
realiziranih je bilo v višini 26.521,30 EUR, kar pomeni, da je bilo v letu 2016 

prihodkov več za 1.521,30 EUR glede na plan.  
 
Tabela 37: Realizacija prihodkov iz naslova pristojbin 

Vir financiranja Plan 2016 
Realizacija 

2016 

Indeks 

2016 

Drufa dejavnost - letenje 25.000 €  26.521,30 €  1,06 

 
Odhodki v letu 2016 so bili planirani v višini 25.000 € in sicer bi se porabili za 

plače in materialne stroške. Dejanskih odhodkov v letu 2016 iz naslova druge 
dejavnosti je bilo za 27.382,12, kar pomeni, da je bilo dejanskih odhodkov glede 
na plan več. 

 
Tabela 38:Realizacija odhodkov iz naslova pristojbin po namenu 

NAMEN 
Plan 2016 

Realizacija 
2016 

Indeks 
2016 

Plače 25.000 € 22.388,48 € 0,90 

Materialni stroški  0 € 4.993,64 € 0,00 

Skupna vsota 25.000 € 27.382,12 € 1,10 

 
5. PODATKI IN POJASNILA O POVPREČNI IZPLAČANI DELOVNI 

USPEŠNOSTI 
 

Skladno s 33. členom Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) so zaposleni v agenciji lahko 
upravičeni do naslednjih vrst delovne uspešnosti:  
1. redne delovne uspešnosti;  
2. delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in  

3. delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.  
 

V letu 2016 redna delovna uspešnost in delovna uspešnost iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu nista bili izplačani, bila pa je izplačana delovna 
uspešnost iz naslova povečanega obsega dela. 

 
Povprečno izplačana delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela glede 

na strokovno zahtevnost delovnih mest je bila: 
 

Delovno mesto Povprečna izplačana delovna 
uspešnost – povečan obseg 

Letalski nadzornik I 594,80 € 

Nadzornik I 365,37 € 

Vodja sektorja I 290,92 € 

Vodja sektorja II 331,16 € 

Povprečna vrednost  401,47 € 
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11.1.4 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 2.588.272,59 EUR.  

 
Konti skupine 71 – nedavčni prihodki  

V obdobju poslovanja 01.01.2016 do 31.12.2016  so nedavčni prihodki izkazani v 
višini 2.409.176,22 EUR in se sestavljeni iz naslednjih postavk:  
 

- prihodki iz naslova pristojbin 793.571,72 EUR 
- prihodki od tarif   1.593.102,26 EUR 

- prihodki od javne službe  22.210,30 EUR 
- prihodki od obresti na vpogled 291,94 EUR 
 

Konti skupine 72 – kapitalski prihodki  
Prihodek iz naslova kapitalskih prihodkov višini 5.510,00 EUR iz naslova prodaje 

osnovnih sredstev. 
 
Konti skupine 74 - transferni prihodki  

V poslovnem letu 2016 je Agencija za civilno letalstvo prejela sredstva iz 
državnega proračuna v višini 164.991,79 EUR, katera so bila uporabljena za 

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

Konti skupine 78 – prejeta sredstva iz Evropske unije  
Agencija za civilno letalstvo je prejela sredstva iz EU v višini 8.594,58 EUR v 

poslovnem letu 2016 iz naslova vračila potnih stroškov.  
 
 

2. ODHODKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA  
 

Skupni znesek odhodkov po načelu denarnega toka je 3.491.238,55 EUR. 
  
Konti skupine 40 – tekoči odhodki  

V poslovnem letu 2016 Agencija za civilno letalstvo izkazuje tekoče odhodke po 
načelu denarnega toka v višini 3.319.756,76 EUR, njihova struktura je sledeča: 

 
- plače in drugi izdatki zaposlenih 1.966.686,38 EUR  
- prispevki delodajalcev 292.169,15 EUR 

- prispevki za invalide pod kvoto 6.642,08 EUR  
- izdatki za blago in storitve 1.054.254,82 EUR – večji izdatki so: tekoče 

vzdrževanje  strojne opreme, ter druge opreme za nemoteno poslovanje, 
stroški izobraževanja zaposlenih, stroški za službena potovanja zaposlenih, 
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stroški čiščenja, varovanja, stroški mobilne in stacionarne telefonije, 
stroški reprezentance,  pisarniški material, drobni inventar, strokovna 

literatura, čistila, elektrika, gorivo. 
- plačilo zamudnih obresti  4,33 EUR. 

  

Konti skupine 42 – investicijski odhodki  
Investicijski odhodki poslovnega leta 2016 so izkazani v višini 171.481,79 EUR in 

so nastali ob nabavi novih osnovnih sredstev – osebnega vozila, programske 
opreme, računalniške opreme, povečanja vrednosti strežnika, pisarniškega 

pohištva in opreme, nakupa klimatskih naprav in druge opreme.  
 
Ob pregledu poslovanja agencije in analizi prihodkov in odhodkov po 

načelu denarnega toka je ugotovljen presežek  odhodkov nad prihodki v 
višini 902.965,96 EUR. 

 
V bilanci stanja razvidno zmanjšanje denarnih sredstev v višini 879.584 EUR  po 
izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka pa je razviden presežek 

odhodkov nad prihodki v višini 902.964 EUR. Razlika v višini 23.380 EUR, se v 
višini 24.137,63  nanaša na prejete refundacije plač, preostanek pa predstavlja 

ostale transakcije na bančnem računu, katere se ne uvrščajo v izkaz prihodkov in 
odhodkov po načelu denarnega toka.  
 

 

11.2  Računovodski izkazi  

Računovodski izkazi obsegajo:  

 
-  bilanca stanja na dan 31.12.2016 

-  izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 
toka od 01.01.2016 do 31.12.2016 

-  izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

-  izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2016 do 
31.12.2016 

-  izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov od 01.01.2016 do 
31.12.2016 

-  izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

od 01.01.2016 do 31.12.2016 
-  stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil v letu 2016  

-  izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov  
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12 ZAKLJUČEK  

Letno poročilo agencije je revidirala družba za revidiranje Audit-i.n.g. d.o.o., 

Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, ki je bila izbrana po postopku zbiranja ponudb 

in je bila potrjena s sklepom Sveta agencije na 64. dopisni seji dne 08.11.2016. 

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

Republike Slovenije februarja 2017. 

 

V zvezi z zahtevo iz osmega odstavka 32. člena Sklepa o ustanovitvi Javne 

agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (sklep o ustanovitvi) glede 

ureditve vprašanja presežka prihodkov nad odhodki je bilo ugotovljeno, da je 

agencija v letu 2016 ustvarila presežek odhodkov nad prihodki, ki se v celoti 

pokrivajo iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

89 

 

PRILOGA 1  - BILANCE  
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PRILOGA 2 – POROČILO REVIZORJA 
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PRILOGA 3 – POROČILO O  MNENJU UPORABNIKOV 

STORITEV JAVNE AGENCIJE ZA CIVILNO LETALSTVO 

REPUBLIKE SLOVENIJE   

 

Anketni vprašalnik o delu Javne agencije za civilno letalstvo 
 

Za uporabnike storitev Javne agencije za civilno letalstvo (v nadaljevanju CAA) 
smo pripravili anketo, s katero želimo ugotoviti, v kolikšni meri so uporabniki 

zadovoljni z našimi storitvami. Anketa je bila anonimna. V mesecu decembru 
2016 je anketo izpolnilo 15 uporabnikov storitev CAA, od tega je bilo 14 moških, 
en respondent na demografska vprašanja ni odgovoril. Devet respondentov je 

bilo starih med 25 in 40 let, dva do 25 let in dva med 41 in 55 let ter eden med 
56 in 70 let. Sedem respondentov ima zaključeno višjo/visoko ali strokovno 

formalno izobrazbo, šest univerzitetno ali več in en srednješolsko.  
 
Q1 - Na katerem upravnem področju ste urejali zadeve? Če ste urejali več zadev, 

označite tisto, ki jo želite oceniti: 

 

 
 
Največ uporabnikov je urejalo (oziroma so ocenili) zadeve v Sektorju za letalske 
operacije in licenciranje osebja, nihče od respondentov pa ni urejal (oziroma ni 

ocenjeval) Sektorja za navigacijske službe zračnega prometa in Sektorja za 
podporo poslovanju. 

 
 
Q2 - Kako ste zadovoljni z delom USLUŽBENKE oziroma USLUŽBENCA, ki je obravnaval/a 

vašo zadevo? (1 - sploh nisem zadovoljen, 2 - nisem zadovoljen, 3 – nisem niti 
zadovoljen niti nezadovoljen, 4 - sem zadovoljen,  5 - zelo sem zadovoljen)   
 



 

109 

 

Uslužbenka/ 

Uslužbenec 

Skupaj 

(n = 15) 

Sektor za 

plovnost  

(n = 4) 

Sektor za 

letalske 

operacije in 

licenciranje 

osebja  

(n = 10) 

Sektor za 

letališča, 

vzletišča in 

varovanje  

(n = 1) 

M SD M SD M SD Ocena SD 

strokoven 3,53 1,36 3,50 1,91 3,60 1,26 3,00 / 

nepristranski 3,67 1,29 3,50 1,73 3,90 1,10 2,00 / 

pripravljen 

pomagati 
3,80 1,42 3,75 1,89 3,80 1,40 4,00 / 

razumljiv 3,67 1,29 3,50 1,91 3,80 1,14 3,00 / 

vljuden in 

prijazen 
4,13 0,92 4,00 1,41 4,30 0,67 3,00 / 

M – povprečna vrednost, SD – standardni odklon 

Z najvišjo povprečno oceno (M = 4,13; SD = 0,92) so vsi respondenti skupaj ocenili vljudnost in 
prijaznost uslužbenke/uslužbenca, ki je obravnaval zadevo.   

 
Q3 - Kako ste zadovoljni z delom JAVNE AGENCIJE ZA CIVILNO LETALSTVO kot celote, 
torej okoljem in delom vseh uslužbenk in uslužbencev, s katerimi ste prišli v stik?(1 - 
sploh nisem zadovoljen, 2 - nisem zadovoljen, 3 – nisem niti zadovoljen niti 
nezadovoljen, 4 - sem zadovoljen,  5 - zelo sem zadovoljen)  

 

CAA kot 

celota 

Skupaj 

(n = 15) 

Sektor za 

plovnost  

(n = 4) 

Sektor za 

letalske 

operacije in 

licenciranje 

osebja  

(n = 10) 

Sektor za 

letališča, 

vzletišča in 

varovanje  

(n = 1) 

M SD M SD M SD Ocena SD 

Dostop do 

prostorov 
3,20 1,21 3,00 1,41 3,30 1,25 3,00 / 

Urejenost 

prostorov 
3,33 1,23 3,25 1,71 3,40 1,17 3,00 / 

Dostopnost 

informacij 
2,87 1,41 3,50 1,73 2,40 1,27 4,00 / 

Razumljivost 

informacij 
2,93 1,22 3,75 0,96 2,60 1,26 3,00 / 

Hitrost 

reševanja 

zadev 

2,40 1,55 3,00 1,83 2,20 1,55 2,00 / 

M – povprečna vrednost, SD – standardni odklon 

 
Z najvišjo povprečno oceno (M = 3,33; SD = 1,23) so vsi respondenti skupaj ocenili urejenost 
prostorov.   
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Q4 - Ali imate izkušnje z ELEKTRONSKIM POSLOVANJEM Javne agencije za civilno 
letalstvo?  
 

 Trditev Število 

 NE, ker imam raje osebni stik 3 

 NE, ker nimam dostopa do interneta 0 

 NE, ker nisem vedel, da je to mogoče 3 

 NE, ker nimam ustrezne opreme oziroma digitalnega potrdila 0 

 NE, ker ni ustreznih navodil oziroma so pomanjkljiva 0 

 DA, ker prihranim čas   4 

 DA, ker zmanjšam stroške   0 

 DA, ker mi omogoča 24 urno dosegljivost storitve 0 

 DA, ker mi omogoča enostaven dostop do podatkov in informacij 1 

 DA, ampak s storitvijo nisem zadovoljen, ker postopek ni hitrejši 2 

 DA, ampak s storitvijo nisem zadovoljen, ker se mi je uporaba zdela preveč zapletena   0 
 DA, ampak s storitvijo nisem zadovoljen, ker ni ustreznih navodil oziroma so      
 pomanjkljiva 0 

 Drugo: 0 

Brez odgovora 2 

 
 
Q5 - Ali ste zadovoljni z obstoječimi URADNIMI URAMI Javne agencije za civilno 

letalstvo?  
 

 Trditev Število 

 Da 6 

 Ne, bi se morale začeti bolj zgodaj   0 

 Ne, bi morale biti večkrat tudi po 15. uri   7 

 Drugo: 
1  

(VISA odziv bi lahko bil v času uradnih ur) 

Brez odgovora 1 

 
 
Q6 - Vaša mnenja in predlogi 

 
Respondenti so imeli tudi možnost podati mnenja in predloge, od katerih jih je 

šest poudarilo, da so tarife previsoke. Poleg tega pa so posamezniki opozorili tudi 
na pomanjkanje strokovnosti in pomanjkanje kontaktov na spletni strani. V 

pozitivnem smislu pa so posamezniki zaposlene na agenciji tudi pohvalili. 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


