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LETNO POROČILO 2013 

1 Uvod 

1.1 Osnovni podatki o Javni agenciji za civilno letalstvo 

Republike Slovenije  

 

Naziv:  

 Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije 
 

Skrajšani naziv:  

 Agencija za civilno letalstvo 
 

Angleški naziv:  

 Civil Aviation Agency 
 

Kratica:  

 CAA 
 

Sedež: 

 Kotnikova ulica 19a, 1000 Ljubljana  
 

Matična številka: 

 3933083000 
 

Davčna številka: 

 62730436 
 

Šifra proračunskega uporabnika: 

 16586 
 

Podračun številka: 

 011006000036204 

z nazivom AGENCIJA ZA CIVILNO LETALSTVO 
 

Šifra dejavnosti po 4. členu ZPRS-1 

 84.110 
Splošna dejavnost javne uprave – glavna dejavnost 

 

Šifra institucionalnega sektorja po 5. členu ZPRS-1: 

 011001  

Nefinančne družbe pod javnim nadzorom 
 

Telefonska številka: 

 +386 1 244 66 00 
 

Številka faksa: 

 +386 1 244 66 99 
 

Elektronska pošta: 

 info@caa.si 
 

Spletna stran: 

mailto:info@caa.si
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 www.caa.si 
 

Odgovorna oseba agencije: 

 Sandi Knez, v.d. direktor 
 
 

Predsednik Sveta agencije: 

 Franc Žmavc 
 

 

Člani Sveta agencije: 

   1. mag. Aleksander Čičerov 

2. prof. dr. Klavdij Logožar 

3. dr. Maja Meško 
 
4. Aleksander Jože Štrukelj 

 
 

1.2 Uvod 

 

Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) je 
ustanovljena kot upravni in nadzorni organ s področja letalskih predpisov in pravnih 

aktov s področja varnosti in varovanja v civilnem letalstvu, ki veljajo oziroma se 
uporabljajo v Republiki Sloveniji na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 62/10). Ustanovljena je bila s Sklepom Vlade 

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

 
Z ustanovitvijo agencije so se delno izpolnile zahteve mednarodnih inšpekcij (EASA, 

EK, ICAO) po večjem številu ustrezno strokovno usposobljenih zaposlenih, potrebnih 
za izvajanje vseh nalog po posameznih področjih in s tem po večjem stalnem 
nadzoru nad vsemi letalskimi subjekti in organizacijami v Republiki Sloveniji in 

povečanju letalske varnosti. 
 

V letnem poročilu je podan pregled izvedenih aktivnosti in stanja v letu 2013. 
Agencija bo v prihodnje pri izvrševanju svojih nalog sprejela vse ukrepe, ki bodo 
potrebni za uresničevanje ciljev in usmeritev, ki so namenjene spodbujanju varnosti, 

rednosti in nemotenosti zračnega prometa. 
 

1.3 Poslanstvo agencije  

 

Agencija je letalski 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, 

http://www.caa.si/
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– 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. 

 
Agencija lahko opravlja tudi druge dejavnosti na letalskem področju, če je to v 

skladu z zahtevami za izvajanje osnovnih dejavnosti agencije, določenih s predpisi, 
ki veljajo oziroma se uporabljajo v Republiki Sloveniji, in je tako določeno v 
ustanovitvenem aktu agencije (prvi odstavek 179.i člena Zakona o letalstvu). 
 

 

 

1.4 Organizacija agencije 

 
Agencija ima svet agencije, ki ga sestavlja pet članov, izmed katerih je eden 
predsednik, vodstveni del in pet sektorjev, ki opravljajo naloge na posameznih 

zaključenih letalskih področjih. Agencija ima tudi več pogodbenih sodelavcev, zlasti 
za področje licenciranja letalskega osebja, ter zunanji računovodski servis in storitve 

informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Glede organizacijske sheme ni posebne pravne ureditve. Letalski predpisi EU 

načeloma določajo, da država članica določi organ, organ pa vzpostavi 
dokumentirane postopke in organizacijsko strukturo (primeroma navajamo ureditev 
iz Uredbe (ES) št. 2042/2003 - zahteva M.B.102 Pristojni organ, (a) 

JAVNA AGENCIJA ZA CIVILNO 
LETALSTVO REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

Sektor za nadzorstvene, 
prekrškovne ter druge skupne 

zadeve 

Sektor za letalske operacije in 
licenciranje osebja 

Sektor za plovnost Sektor za letališča, vzletišča in 
varovanje 

Sektor za navigacijske službe 
zračnega prometa 



 

9 

 

Splošno:"Država članica morajo imenovati pristojni organ, ki so mu dodeljene 
odgovornosti za izdajo, podaljšanje, spremembo, začasno ukinitev ali preklic 

odobritev in za nadzor stalne plovnosti. Ta pristojni organ vzpostavi dokumentirane 
postopke in organizacijsko strukturo."1). Seveda so pri tem omejitev finančni viri, ki 
jih organ mora upoštevati. Iz navedenih razlogov mora biti organizacija in 

sistemizacija agencije vedno funkcijska.   
 

Glede števila zaposlenih je v Uredbi (EU) št. 1178/2011 specifična zahteva, ki med 
drugim določa, da pristojni organ vzpostavi in vzdržuje sistem upravljanja, ki 

vključuje najmanj: "2. zadostno število članov osebja za opravljanje nalog in 
izpolnjevanje obveznosti. Člani osebja so usposobljeni za opravljanje nalog, ki so jim 
dodeljene, imajo potrebno znanje in izkušnje ter opravijo uvodno in periodično 

usposabljanje, da se zagotovi njihova stalna usposobljenost. Vzpostavi se sistem za 
načrtovanje razpoložljivosti osebja, da se zagotovi ustrezno dokončanje vseh 

nalog;". To pomeni, da je odgovornost zaposlovanja, in s tem kadrovskega načrta, 
na agenciji (svet agencije in direktor agencije). S tega stališča so vprašanja 
zaposlovanja v javnem sektorju Republike Slovenije nejasna. V tem okviru se 

postavlja tudi vprašanje organa po predpisih Republike Slovenije in letalskih 
predpisih EU, saj je agencija po slovenskih predpisih nosilec javnih pooblastil, po 

predpisih EU pa organ. To kar je po slovenskih predpisih o državni upravi nosilec 
javnih pooblastil, je po prepisih EU usposobljeni subjekt. 
 

 

1.5 Viri za delovanje agencije in finančni načrt 

 

1.5.1 Kadrovski načrt in človeški viri- stanje 31.12.2013 

 

Ob ustanovitvi agencije je bilo ugotovljeno, da je za izvajanje nalog Javne 
agencije za civilno letalstvo RS potrebno 69 zaposlitev.  

 
V letu 2011 in 2012 veljavnem Zbirnem kadrovskem načrtu oseb javnega 
prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih (v nadaljevanju: ZKN) je 

bilo Javni agenciji za civilno letalstvo RS dovoljeno 68 zaposlitev (sklep Vlade 
RS, št. 10002-2/2011/5, z dne 22.02.2011). Vlada RS je agenciji namreč podala 

soglasje (sklep št.: 01402-5/2010/11 z dne 14.10.2010), da v okviru razpoložljivih 
sredstev iz proračunov Republike Slovenije in iz 179.m člena Zakona o letalstvu (ki 
določa dodatne prihodke izven proračuna in njihovo razdelitev), dodatno zaposli 

37 javnih uslužbencev, potrebnih za izvajanje nalog agencije. Skupni kadrovski 
načrt organov državne uprave pa se je ob ustanovitvi agencije spremenil tako, da se 

je dovoljeno število zaposlitev v ministrstvu, pristojnem za promet, ki se 100% 
financirajo iz proračuna, zmanjšalo za 31 zaposlitev, 1 zaposlitev pa je bila 
začasno prenesena na Ministrstvo za zunanje zadeve, zaradi začasnega opravljanja 

nalog javnega uslužbenca v ICAO. 
 

                                                      
1
 Opomba: v slovenski različici je napaka v prevodu (morajo - mora). 
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Evropska komisija je tudi sprejela predvideno število zaposlitev kot zadostno, pod 
pogojem, da se bodo določene naloge certificiranja oddale tudi usposobljenim 

subjektom, ker število predvidenih zaposlitev ne zadostuje za izvajanje vseh 
predpisanih nalog glede na število zrakoplovov, letalskega osebja in obsega letalskih 
dejavnosti v Republiki Sloveniji. Od ustanovitve do danes pa je agencija dobila tudi 

dodatne naloge na podlagi novih uredb EU. 
 

V strategiji razvoja 2012-2016 smo planirali naslednje število uradnih oseb 
(letalskih nadzornikov in nadzornikov): leta 2012 37, leta 2013 40, leta 2014 

42, leta 2015 44 in leta 2016 49.  
 
Vlada RS je dne 11.10.2012, s sklepom, št.: 10002-20/2012/4, sprejela ZKN za 

leto 2013, v katerem je bilo Ministrstvu za infrastrukturo in prostor za javne 
agencije in sklade v njegovi pristojnosti dovoljeno 242 zaposlitev. Od teh 

dovoljenih zaposlitev je ministrstvo Javni agenciji za civilno letalstvo RS 
določilo 35 zaposlitev (100% financiranih iz proračuna). 
 

Vlada RS je dne 12.09.2013, s sklepom, št.: 10002-12/2013/7, sprejela nov ZKN za 
leta 2013, 2014 in 2015, v katerem je Ministrstvu za infrastrukturo in prostor za 

javne agencije in sklade v njegovi pristojnosti dovoljeno za leto 2013 1.087 
zaposlitev, za leto 2014 1.076 zaposlitev in za leto 2015 1.065. Od teh dovoljenih 
zaposlitev je ministrstvo Javni agenciji za civilno letalstvo RS določilo 54 

zaposlitev za leta 2013, 2014 in 2015.  
 

Obenem pa je bilo v sprejetem Programu dela in finančnem načrtu za leto 
2013 (sklep Vlade RS, št.: 47601-7/2013/4 z dne 13.03.2013), ki ga je izdelalo 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, načrtovano znižanje števila zaposlenih 

na 46 zaposlenih na dan 31.12.2013. 
 

Zato je agencija pripravila rebalans Programa dela in finančnega načrta za 
leto 2013, v katerem je bilo ciljno število zaposlenih na dan 31.12.2013 
določeno 60 zaposlenih, za kar ima tudi zagotovljena sredstva ter nadaljnje 

zviševanje števila zaposlenih v naslednjih letih (69 leta 2014, 71 leta 2015, 72 leta 
2016 in 74 leta 2017), ki ga je Svet Javne agencije za civilno letalstvo RS sprejel 

10.09.2013 (pod št.: 9000-1/2013/34-CAA0612). 
 
 

Pregled števila zaposlenih na dan 31.12.2012 in 31.12.2013: 
 
CAA 

 

Število zaposlenih v CAA  

Na dan: Za nedoločen čas Za določen čas SKUPAJ 

31.12.2012 50 3 

1 za dopolnilno delo, 

1 za nadomeščanje in 

v.d. direktor 

53 

31.12.2013 46 4 

1 za dopolnilno delo, 

2 za nadomeščanje in 

direktor 

50 
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Na dan 31.12.2012 je bilo za nedoločen čas zaposlenih 35 uradnih oseb 
(letalskih nadzornikov in nadzornikov), planirali pa smo jih 37, 14 zaposlenih za 

opravljanje spremljajočih nalog (strokovno-tehničnih, finančnih, kadrovskih, 
stike z javnostjo, glavne pisarne) in v.d. direktor. Strokovno usposobljenih je bilo 
24 uradnih oseb, v procesu usposabljanja za izpolnjevanje zahtevanih pogojev, ki jih 

določa Program strokovnega usposabljanja uradnih oseb Javne agencije za civilno 
letalstvo Republike Slovenije, ki je bil dne 19.09.2011 potrjen z odločbo Ministrstva, 

pristojnega za promet, št. 007-282/2011/5-0041801, pa je bilo 11 uradnih oseb. 
168.a člen Zakona o letalstvu namreč določa, da morajo zahtevano strokovno 

usposobljenost za nadzornika in letalskega nadzornika s področja, ki ga nadzorujejo, 
izpolniti najkasneje v 18 mesecih od razporeditve na delovno mesto oziroma 
najkasneje v 18 mesecih po tem, ko so jim bile zagotovljene možnosti pridobitve 

strokovne usposobljenosti. 
 

V obdobju od 01.01.2013 do 31.12.2013 je delovno razmerje prenehalo 5 
zaposlenim (4 zaposlenim za nedoločen čas, od tega 2 uradnima osebama in v.d. 
direktorju, ki je bil zaposlen za določen čas), delovno razmerje pa je sklenil 1 

zaposlen za določen čas zaradi nadomeščanja in direktor. 
 

Na dan 31.12.2013 je bilo za nedoločen čas zaposlenih 34 uradnih oseb (za 
leto 2013 smo jih planirali 40), od tega 31 strokovno usposobljenih in 3 v procesu 
usposabljanja za izpolnjevanje zahtevanih pogojev, 12 zaposlenih za opravljanje 

spremljajočih nalog in direktor. 
 

Pregled števila zaposlenih na dan 31.12.2012 in 31.12.2013 glede na 
realizacijo ZKN: 
 

Na dan: 

Število zaposlenih, ki se vštevajo 

v kadrovski načrt 

Število zaposlenih, ki se ne 

vštevajo v kadrovski načrt  

Za 

nedoločen 

čas* 

Za določen 

čas* 

SKUPAJ 
zaokroženo 

Nadome-

ščanje 

Iz drugih 

virov 

financiranja 

SKUPAJ 
zaokroženo 

31. 12 2012 23,56 0,94 25 1 27,02 28 

31. 12. 2013 21,67 0,94 23 2 24,90 27 

 
V ZKN se v celoti vštevajo samo zaposleni, ki se 100 % financirajo iz proračuna, ne 

vštevajo pa se zaposleni, ki so financirani iz drugih virov ali nadomeščajo zaposlene 
na daljši bolniški odsotnosti ali na porodniškem dopusti in dopustu za nego in 

varstvo otroka.  
 
Plače zaposlenih v agenciji so se v letu 2013 v 47,11% deležu financirale iz 

proračuna, v preostalem delu (52,89%) pa iz drugih virov. Pri izračunu števila 
zaposlenih, ki se vštevajo ZKN, se v skladu s Pravilnikom o vsebini in postopkih za 

pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur.l. RS, št. 60/06 s spremembami), 
upošteva procent financiranja iz proračunskih sredstev, torej se 1 zaposleni v ZKN 
šteje kot 0,4711 zaposlenega in pri financiranju iz drugih virov kot 0,5289 

zaposlenega.  
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* 1 zaposlen za nedoločen čas je dejansko zaposlen 20 ur na teden (krajši delovni 
čas), 1 zaposlen za določen čas, pa opravlja dopolnilno delo (deficitarni poklic, 8 ur 

na teden), a sta v kadrovski načrt všteta kot bi delala polni delovni čas. 
 
Agencija s trenutno zaposlenimi ne more zagotavljati opravljanja vseh 

predpisanih in obveznih  nalog, za katere je pristojna in pooblaščena s predpisi, 
to je stalnega nadzora, nadzora nad izvajanjem letalskih predpisov, 

odločanja v upravnih zadevah in vodenja prekrškovnih postopkov, ki bi jih 
kot nadzorni organ države članice EU. Za izvajanje vseh predpisanih obveznih 

nalog bi nujno potrebovala še najmanj 17 zaposlenih. 
 
Kot ugotavljajo mednarodne inšpekcije, Republika Slovenija zaradi 

premajhnega števila letalskih nadzornikov in nadzornikov opušča dolžni 
nadzor. Če agenciji ne bo omogočeno zaposlovanje in s tem opravljanje 

vseh predpisanih in obveznih nalog bodo nastopile sankcije in s tem bo 
nastala nepopravljiva gospodarska škoda, ker bo v drugih državah članicah 
Evropske unije prenehalo medsebojno priznavanje slovenskih certifikatov 

na področju civilnega letalstva. S tem bi prišlo do trajnejšega motenja delovanja 
letalskega prometnega sistema, ker slovenski prevozniki v Evropski uniji ne bi mogli 

več opravljati dejavnosti proizvodnje zrakoplovov, vodenja stalne plovnosti 
zrakoplovov, vzdrževanja zrakoplovov in usposabljanja ter posledično izvajati 
zračnega prometa in opravljati zračnega prevoza. Vzdrževalne organizacije, 

organizacije za upravljanje stalne plovnosti in organizacije za usposabljanje bi 
morale svoje sedeže preseliti v druge države članice Evropske unije in tam pridobiti 

potrebna dovoljenja za opravljanje teh dejavnosti. Podobno velja za imetnike 
spričevala letalskega prevoznika, letalsko osebje (pilote, kontrolorje zračnega 
prometa ipd.). Prizemljeni bi bili vsi zrakoplovi Republike Slovenije, vključno s 

policijskimi helikopterji. Mednarodne letalske dejavnosti pa bi se praktično ustavile. 
Pričeli pa bi se tudi odškodninski sodni postopki Evropske komisije proti Republiki 

Sloveniji. 
 
O obstoječem stanju in možnih posledicah je agencija v tem letu večkrat uradno 

obvestila Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Z dopisom z dne 24.08.2013 smo 
ministrstvo zaprosili tudi, da seznani Vlado RS, kot ustanovitelja agencije o možnih 

posledicah v kolikor Vlada RS ne poda soglasja za nadomestne in nove zaposlitve. 
 
Agencija je Ministrstvu za infrastrukturo in prostor dne 24.07.2013 pod št.: 100-

2/2012/107-CAA0102 poslala vlogo za soglasje za 5 nadomestnih ter 17 novih 
zaposlitev (skupaj 22 zaposlitev), za katera imamo zagotovljena sredstva 

za plače in z njihovo realizacijo tudi ne bi presegli dovoljenega števila 
zaposlitev v ZKN. Ob tem smo ministrstvo tudi pojasnili, da vseh zaposlitev tako  
ne bi mogli realizirati, ker izkušnje kažejo, da je večina razpisov za delovna mesta 

letalskih nadzornikov neuspešnih, ker so plače letalskih nadzornikov prenizke v 
primerjavi s plačami v slovenski letalski industriji, pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 

letalski nadzorniki pa zahtevnejši (poleg ustrezne licence, rating, pooblastila, potrdila 
oziroma spričevala, ki ga za vsako posamezno področje določajo mednarodnopravni 

predpisi in standardi, še ustrezno strokovno usposobljenost in strokovni izpit za 
inšpektorja). V obdobju od ustanovitve agencije do 16.03.2012, ko smo od 
ministrstva prejeli zahtevo, da ustavimo vsa zaposlovanja je bilo namreč objavljenih 
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26 razpisov za prosta delovna mesta uradnih oseb (letalskih nadzornikov in 
nadzornikov). Uspelo pa je samo 9 razpisov. 

 
Ministrstvu za infrastrukturo in prostor pa je Vladi RS posredovalo predlog 
za samo 6 zaposlitev. Vlada RS nam je tako konec leta 2013 podala soglasje 

za zaposlitev 6 letalskih nadzornikov (1 nadomestno in 5 novih), št.: 11000-
93/2013/5 z dne 18.12.2013. Pri tem nas je na predlog ministrstva dodatno omejila 

z natančno opredelitvijo delovnih mest, za katera nam podaja soglasje (2 letalska 
nadzornika II v Sektorju za plovnost, 2 letalska nadzornika III v Sektorju za letalske 

operacije in licenciranje osebja ter  1 letalskega nadzornika I in 1 letalskega 
nadzornika III v Sektorju za navigacijske službe zračnega prometa). Za 1 razpis – 
letalski nadzornik I v Sektorju za navigacijske službe zračnega prometa - je že znano 

da ni  uspel, zato smo ga ponovili (in bo najbrž tudi po ponovnih razpisih 
neuspešen), 1 pa sploh ne moremo razpisati – letalskega nadzornika III v Sektorju 

za letalske operacije in licenciranje osebja, dokler ne spremenimo sistemizacije 
(nimamo sistemiziranega delovnega mesta za katerega so nam podali soglasje).  
 

 

1.5.2 Finančni viri 

 

Agencija se financira iz štirih virov in sicer: 
1. s prihodki iz proračuna Republike Slovenije; 

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

3. s prihodki iz povračil za izvedene certifikacijske postopke, druge izdane 

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

druge pristojne letalske organe; in 
4. prihodki od drugih dejavnosti. 

 

Na podlagi Pogodbe o izvajanju financiranja programov iz sredstev proračuna RS in 
nadzoru izvajanja financiranja Javne agencije za civilno letalstvo Republike 

Slovenije, CAA mesečno črpa sredstva za izvajanje svojih nalog iz proračunske 
postavke 989810 – Javna agencija za civilno letalstvo, v okviru projekta št. 2411-
11-0004 – Upravljanje civilnega letalstva. Med letom se je zaradi rebalansa 

proračuna za leto 2013 vrednost proračuna znižala za 10% iz 1.630.906 EUR na 
1.467.815 EUR. 

 
CAA je v letu 2013 imela prejemkov po denarnem toku v višini 3.228.171,42 EUR 
razdeljenih po naslednjih namenih: 

 
Zap. 

št. 

vira 

Ime vira Planirano 

(v EUR) 

%  

v 

virih 

Prilivi  

2013 

(v EUR) 

% glede na 

planirano 

2013 

1. Proračun RS 1.467.815,00 44,49 1.237.024,91 84,28 % 

2.1 Pristojbina za 

storitve 

navigacijskih služb 

zračnega prometa 

630.000,00 19,10 513.368,19 81,49 % 

2.2 Tarife za storitve 1.179.170,00 35,74 1.455.645,18 123,44 % 
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agencije 

3. Pogodbene naloge 

organa (EASA) 

1.000,00 0,03 5.580,27 558,03 % 

4. Lastne dejavnosti 

in drugi prihodki 

21.000,00 0,64 15.222,62 72,49 % 

5. Obresti   160,25  

6. Prodaja 

avtomobilov 

  1.170,00  

Skupaj  3.298.985,00 100 3.228.171,42 97,85 % 

 

Agencija je imela v letu 2013 tri glavne prejemke - prejemke iz proračuna, prejemke 
iz pristojbin in prejemke iz tarif. Našteti prejemki so znašali 99,3% vseh prejemkov 

Agencije. Nekaj prejemkov pa smo pridobili tudi iz naslova druge dejavnosti 
(sodelovanje z letalskimi organizacijami - letenje) in iz naslova refundacij službenih 

poti refundiranih s strani evropskih institucij. 
 
61.661,85 EUR od načrtovanih prihodkov proračuna je agencija pridobila za namen 

plačil tarif za potrebe drugih državnih organov (Ministrstvo za obrambo,  Ministrstvo 
za zunanje zadeve in drugi državni organi). 
 

1.5.3 Materialni viri  

V letu 2013 smo za investicije porabili 112.308,32 EUR. Kupili smo dva osebna 
avtomobila, za potrebe terenskega dela, saj je agencija imela v voznem parku tri 
osebna vozila, ki so starejša od 10 let in imajo več kot 200.000 prevoženih 
kilometrov. Dva od teh starih osebnih vozil je agencija v letu 2013 prodala 

najugodnejšemu ponudniku za 1.170 EUR. V okviru investicij je agencija kupila še 
registrator delovnega časa, računalnik za potrebe baze GIS, računalnike za 

zaposlene, sistem brezprekinitvenega napajanja UPS, sistem pristopne kontrole in 
nekaj druge opreme. 

1.5.4 Finančno poročilo agencije za leto 2013 

 

Izdatki po načelu denarnega toka so bili: 
    Odhodek Plan  

2013  

(v EUR) 

Realizacija  

2013  

(v EUR) 

% 

realizacije 

2013 

Plače 2.199.076,00 1.869.150,23 85,00 % 

Materialni stroški 1.111.000,00 796.553,25 71,70 % 

Investicije 152.000,00 88.271,76 58,074 % 

SKUPAJ 3.462.076,00 2.753.975,24 79,55 % 

 

V okviru plač so bili za leto 2013 načrtovani odhodki za povprečno 55 zaposlenih, 
medtem ko je bilo dejansko povprečno število zaposlenih 49 in posledično so bili 

zaradi manj zaposlenih nižji stroški plač in materialnih stroškov. 
 
V okviru materialnih stroškov so poleg splošnih stroškov poslovanja agencije 

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

varovanja idr.) zajeti tudi izdatki za predpisano strokovno usposabljanje zaposlenih 
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in sicer za novo zaposlene in stalno strokovno usposabljanje za obstoječe zaposlene. 
Del stroškov predstavljajo tudi zunanji izvajalci, s katerimi ima agencija sklenjene 

pogodbe, in sicer predvsem za izvajanje praktičnega preverjanja znanja letalskega in 
drugega strokovnega osebja s področja letalstva (t.i. izpraševalci).  
 

Materialni stroški zajemajo tudi stroške vzdrževalnih del na letalu Falcon 2000 EX, ki 
ga je agencija s sklepom Vlade RS št. 37201-2/2012/2 z dne 12. 4. 2012 dobila v 

upravljanje, odprodajo in trženje v komercialne namene. V skladu s sklepom vlade 
št. 47803-138/2012/2 z dne 21. 11. 2012 je bila agencija zavezana letalo s 1. 

januarjem 2013 predati v upravljanje Ministrstvu za obrambo. Stroški povezani z 
letalom se pokrivajo iz sredstev proračuna. V letu 2013 je bila vrednost za 
vzdrževanje, ohranjanje plovnosti in letalska zavarovanja letala Falcon 2000 EX v 

višini 113.252,00 EUR. Največji strošek je servis letala (A/A+/2A/2A+4A/4A + 
inšpekcija, nujna popravila, dela po servisnem biltenu in odprava napak). 

 
V drugi polovici leta 2013 se je agencija selila na novo lokacijo in s tem v vezi so se 
povečali tudi materialni stroški za nujno tekoče vzdrževanje, stroški za pripravo 

novih poslovnih prostorov in stroški selitve. 
 

1.6 Področja dela ter porazdelitev časovnih in finančnih 

virov 

1.6.1 Porazdelitev časovnih (število razpoložljivih dni) in finančnih 
virov agencije (plače, materialni stroški, investicije) 

 

V letu 2013 je bilo razpoložljivih 250 delovnih dni, kar je razvidno iz spodnje tabele. 

V tem letu je imela agencija povprečno zaposlenih 48,87 ljudi, ki so opravili skupno 
9.244 efektivnih delovnih dni. 
 

Število delovnih dni v letu 2013 

 Število vseh delovnih dni  261 

Prazniki 11 

Število delovnih dni brez praznikov 250 

 

Povprečno število zaposlenih v letu 2013 48,87 

 

 

Kategorija v urah v dnevih v % 

Delovni dnevi brez praznikov 97.961 12.245 100 

Dopusti 11.236 1.405 11,5 

Bolniške odsotnosti 5.104 638 5,2 

Izobraževanja, usposabljanja 3.668 459 3,7 

Porodniški dopust, očetovski dopust 4.000 500 4,1 

Efektivni delovni dnevi  73.953 9.244 75,5 
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Viri ter stroški splošnih organizacijskih delov in nalog agencije (direktor in Sektor za 
nadzorstvene, prekrškovne in druge skupne zadeve) se porazdelijo na druge 

sektorje agencije in naloge v skladu s sodili, ki načeloma sledijo številu zaposlenih v 
teh sektorjih.  
 

 

Porazdelitev časovnih (število razpoložljivih dni) in finančnih virov 

agencije (plače, materialni stroški, investicije) 
Področje Financiranje Načrtovano 

št. dni 

Dejansko 

opravljeno št. 

dni 

Plovnost Proračun 886 881 

Tarife 654 845 

Plovnost skupaj 1540 1726 

Operacije/Licenciranje Proračun 2215 2064 

Tarife 1635 1801 

Operacije/Licenciranje Skupaj 3850 3865 

Letališča/Varovanje Proračun 1476 958 

Tarife 1090 857 

Letališča/Varovanje Skupaj 2566 1815 

Navigacijske službe 

zračnega prometa 
Proračun 94 83 

Pristojbine 1805 1672 

Navigacijske službe zračnega prometa - Skupaj 1899 1755 

Lastna dejavnosti (pogodbe EASA in druga lastna 

dejavnost) 
63 92 

Proračun 4671 3986 

Tarife  3378 3503 

Pristojbine 1806 1672 

Lastna dejavnost* 63 92 

Skupaj 9918 9253 

*V tem primeru ne gre za lastno dejavnost, temveč za drugo dejavnost v okviru izvajanja 

javne službe 

Opomba: Skupni stroški (splošni del agencije in splošni stroški agencije) so porazdeljeni 

sorazmerno številu zaposlenih v strokovnih sektorjih in obsegu njihove dejavnosti.  
 

 

2 Naloge v zvezi z nadzorom in upravljanjem 

varnosti  

 

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 
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izvajajo kot samostojne naloge nadzora varnosti, nadzor nad izvajanjem letalskih 
predpisov in prekrškovne naloge pa se izvajajo kot samostojne naloge ali kot del 

nalog stalnega nadzora in nadzora varnosti, če nadzorovani subjekt ne izpolnjuje 
zahtevanih korektivnih ukrepov ali če se ugotovijo namerne kršitve ali skrajna 
malomarnost. 

 
Načeloma se naloge certificiranja in druge upravne zadeve, stalni nadzor in varnostni 

nadzor, nadzor nad izvajanjem predpisov in prekrškovni postopki izvajajo na 
naslednji način:  
Naloge Način izvajanja 

(postopki/procesi) 

Opombe 

Certificiranje2 in 

druge upravne 

zadeve3 

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 nadzor4 in 

varnostni 

nadzor5 

Praviloma se preverjajo vprašanja, 

ki se preverjajo v postopkih  

certificiranja in drugih upravnih 

zadevah, poudarek pa je na nadzoru 

procesov. 

 Vsako področje ima svoj 

cikel, vsebine se 

opredelijo v 

nadzorniških priročnikih. 

 Posebnosti so določene 

v materialnih predpisih. 

Nadzor nad 

izvajanjem  

predpisov 

Praviloma se preverjajo stanja, kot 

so: posedovanje dovoljenj, licenc ter 

drugih listin in dokumentov; vpliv 

alkohola in mamil; stanje celovitosti 

in splošno stanje, čas in 

meteorološki pogoji; ipd. 

 Praviloma se izvaja 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). 

 Pomembno je slediti 

načelu kulture 

                                                      
2 "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). 
3 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. 
4 "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). 
5 Pristojni organi izvajajo varnostni nadzor kot del njihovega splošnega nadzora zahtev, ki 

veljajo za ATFM in ASM ter druge funkcije omrežja, da se spremlja varno izvajanje teh 

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

izvajanje (Uredba (EU) št. 1035/2011). 
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pravičnosti (angl.: "just 

culture")6. 

Prekrškovni 

postopki 

Praviloma se sankcionirajo 

nepravilnosti, ki se ugotovijo pri: 

 nadzoru nad izvajanje predpisov 

ter  

 stalnem in varnostnem nadzoru, 

ki so posledica malomarnosti, 

namerne kršitve in 

destruktivnega dejanja.  

 Praviloma se izvajajo v 

skladu z Zakonom o 

letalstvu, Zakonom o 

inšpekcijskem nadzoru 

in Zakonom o prekrških. 

 

Agencija pri izvajanju teh nalog sodeluje tudi z drugimi nadzornimi organi in 
Evropsko komisijo.  
 
 

                                                      
6 "Kultura pravičnosti" (angl.: just culture) je kultura, v kateri glavni upravljavci in drugi 

niso kaznovani za svoja dejanja, opustitve ali odločitve, če so v skladu z njihovimi izkušnjami 

ter usposabljanjem, v kateri pa se huda malomarnost, namerne kršitve in destruktivna 

dejanja ne tolerirajo. To je opredeljeno tudi v prvem in drugem odstavku 169. člena Zakona 

o letalstvu. 
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2.1 Certifikacijski postopki in druge upravne zadeve ter 

stalni nadzor in nadzor varnosti  

 

2.1.1 Področje plovnosti 

Na tem področju se opravljajo naloge, ki se nanašajo na začetno in stalno plovnost 
zrakoplovov iz Registra zrakoplovov RS, kakor tudi zrakoplovov iz tujih registrov 
zrakoplovov na podlagi najemnih pogodb ali 83 bis sporazumov. V ta segment 

spadajo naslednje aktivnosti: certificiranje vzdrževalnih organizacij, organizacij za 
stalno plovnost in organizacij za usposabljanje letalskih mehanikov, certificiranje 
zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske 

ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij, izdajanje 
certifikatov hrupa, kod za način S ter ELT kod, stalno plovnost zrakoplovov in 

letalskih proizvodov, delov in naprav ter potrjevanje organizacij in osebja, ki se 
ukvarja s temi nalogami, izdajanje dovoljenj za letenje in v povezavi s tem 
predpisovanje pogojev za letenje, potrjevanje programov vzdrževanja, kakor tudi 

ostalih priročnikov letalskih organizacij, sodelovanje pri pripravi 83 bis sporazumov 
in izdajanje licenc za letalske mehanike. Na zahtevo sektorja za letalske operacije in 

licenciranje osebja se v fazi pridobivanja operativnih dovoljenj (AOC, dela v zraku in 
podobno) izdelujejo tudi mnenja za izpolnjevanje pogojev začetne in stalne 
plovnosti. Vse te naloge se opravljajo tako v skladu z evropsko zakonodajo, kakor 

tudi na podlagi nacionalne zakonodaje. Poleg tega deluje v okviru sektorja za 
plovnost tudi  register zrakoplovov in druge ustrezne evidence. 

Poleg zgoraj navedenih nalog sektor za plovnost v sodelovanju s sektorjem za 

letalske operacije in licenciranje zrakoplovov sodeluje pri nadzoru varnosti 
zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih v Republiki Sloveniji. 

Iz spodnje tabele povzete po evidencah sektorja za plovnost izhaja, da je bilo na dan 

31.12.2013 naslednje število organizacij in licenc: 

 

ORGANIZACIJE IN LICENCE 
Število 

[31.12.2012] 

Število 

30.06.2013 

Število 

31.12.2013 

Opombe 

Vzdrževalne 
organizacije 

Potrjene po Delu 
145 Uredbe 
evropske komisije 
(ES) št. 
2042/2003 

18 

 
 

18 

 
 

17  

Potrjene po 
Poddelu F Dela M 
Uredbe evropske 
komisije (ES) št. 
2042/2003 

2 

 
 
2 

 
 
2   

Organizacije za 
vodenje stalne 
plovnosti  

Potrjene v skladu 
s Poddelom G 
Dela M Uredbe 
evropske komisije 
(ES) št. 
2042/2003 

22 

 
 

21 

 
 

20 
 



 

20 

 

Organizacije za 
usposabljanje 
tehničnega 
osebja  

Potrjene v skladu 
z Delom 147 
Uredbe evropske 
komisije (ES) št. 
2042/2003 

4 

 
 
4 

 
 
4  

Proizvodne 
organizacije 

Potrjene v skladu 
z ZLet 

6 

 
 
6 

 
 
1 

Gre za 
zrakoplove iz 
Priloge II k 

Uredbi (ES) št. 
216/2008 

Proizvodne 
organizacije 

Potrjene v skladu 
z Uredbo (ES) št. 
748/2012 
(21g+21F) 

2 

 
2 

 
3 

 

Organizacije za 
projektiranje 

Potrjene v skladu 
z ZLet 

4 

 
 
4 

 
 
2 

Gre za 
zrakoplove iz 
Priloge II k 

Uredbi (ES) št. 
216/2008 

Licence 

Izdane v skladu z 
Delom 66 Uredbe 
Evropske komisije 
(ES) št. 
2042/2003 

364 

 
 

373 

 
 

377  

Izdane na podlagi 
nacionalnih 
predpisov 

34 
 

39 
 

39  

 

Letno povečanje oziroma zmanjšanje števila izdanih listin (nove organizacije in 
licence) se giblje v okviru 10 odstotkov vseh izdanih listin. Nadzor varnosti 

zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih v Republiki Sloveniji, se izvaja 
v specifičnem segmentu vzdrževanja zrakoplovov, kot je opredeljeno v predpisih o 

komercialnih zračnih operacijah. Te aktivnosti se izvajajo v sodelovanju s sektorjem 
za letalske operacije in licenciranje osebja. Izjemoma se ugotavlja tudi plovnost 
zrakoplovov.  

 
Vlog za spremembe in izdaje novih spričeval na področju potrjenih organizacij je bilo 

53 (na področju 145 in M/F 21 sprememb, na področju CAMO organizacij 24 
sprememb ali novih izdaj dovoljenj, na področju organizacij za usposabljanje 3, na 

področju proizvodnih organizacij - 21G in 21F pa 5) kar pomeni toliko pregledov, ker 
se mora pred vsako potrditvijo spremembe na terenu opraviti vsaj eno preverjanje 
izpolnjevanja zahtev. To pomeni, da se posredno lahko zniža število stalnih ali 

inšpekcijskih nadzorov, še posebno ker se že več let opozarja na pomanjkanje 
strokovnjakov. Poleg zgoraj navedenih aktivnosti se letno opravi še cca 420 

pregledov zrakoplovov zaradi potrditve plovnostnih dokumentov (izdaja ali 
podaljšanje veljavnosti spričevala o plovnosti, izvoznega spričevala, dovoljenja za 
letenje itd.).  

 
Stalni nadzori se opravljajo v skladu z letnimi načrti, ki so izdelani za vsako 

organizacijo in zrakoplov posebej. Na tem področju se pojavljajo težave zaradi 
nezadostnega števila letalskih nadzornikov in nadzornikov. 
 

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, ki je začela veljati 10. 9. 2012. Tu velja omeniti, da  še vedno ni 
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nacionalnega predpisa o proizvodnji zrakoplovov in delov, kakor tudi ne 
certifikacijskega standarda za gradnjo ULN zrakoplovov. 

 
 
V Register zrakoplovov in evidence je vpisano naslednje število zrakoplovov in 

letalnih naprav: 

Vrsta 

Število 

vpisanih 

[15.03.2011] 

Število 

vpisanih 

[09.02.2012] 

Število 

vpisanih 

30.06.2013 

Število 

vpisanih 

31.12.2013 

Letalo 257 260 266 223 

Helikopter 25 26 25 23 

Jadralno 

letalo 

160 162 169 171 

ULN 114 123 136 108 

Balon 70 68 70 61 

Motorni zmaj 75 72 72 72 

Žirokopterji   3 3 

Skupaj 701 711 741 661 

Od tega je 39 zrakoplovov namenjenih za komercialni zračni prevoz. 

 
V letu 2013 je bilo v register vpisanih 28 novih zrakoplovov in izpisanih 61. 

Opravljeno je bilo okoli 300 drugih dejanj, ki se praviloma nanašajo na rezervacije 
registrskih oznak, spremembe lastništva oziroma uporabnika, vpisov bremen v 
bremenski list, poizvedb organov o lastništvu ter 511 poizvedb. V zadnjem času se 

je zelo povečalo število poizvedb stečajnih upraviteljev, ki podatke o lastništvu 
potrebujejo za potrebe izvedbe postopkov osebnih stečajev ali zahtev policije in 

davčne uprave. 
 
Glede stalnega nadzora in nadzora nad izvajanjem letalskih predpisov na tem 

področju dela agencije, je bilo v letu 2013 predvideno in realizirano naslednje število 
dejanj:   

 

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

real. 

Organizacije za 

vzdrževanje 

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

1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 3 2 20   

REAL. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 36% 

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

Organizacije za 
stalno plovnost 

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

0 1 1 0 0 3 1 0 3 0 3 1 13   

REAL. 
0 1 4 0 3 1 0 2 2 2 1 2 18 106% 

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

Proizvodne in 

projektivne 

organizacije 

PLAN 
0 1 1 1 0 1 1 2 1 2 1 2 13   

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

REAL. 
3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 31% 

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

Org. za 

usposabljanja 

osebja za 

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

0 0 1 2 0 1 0 1 2 0 1 1 9   
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plovnost 

REAL. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 100% 

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

ACAM 

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

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

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100% 

inšpekcijski 

nadzor plovnosti 
REAL. 1 0 0 25 37 13 15 11 25 11 10 14 162 

  

SKUPAJ  

PLAN 2 9 9 9 7 11 11 8 12 9 14 7 108   

REAL. 4 1 4 25 40 14 15 13 28 15 15 21 195 181% 

% 

real. 200% 11% 44% 278% 571% 127% 136% 163% 233% 167% 107% 300% 181%   

STALNI NADZOR 

NADZOR NAD IZVAJANJEM PREDPISOV 

 
 

 
Nenačrtovane aktivnosti 
 

Na področju plovnosti se opaža velik razkorak med načrtovanimi in nenačrtovanimi 
aktivnostmi. Zaradi kadrovske podhranjenosti sektor ni zmožen izvajati nadzorov v 

obsegu kot načrtovano ter hkrati reševati nenačrtovane upravne zadeve v formalno 
zakonitih rokih, pri čemer pa ni jasnega navodila glede prioritet nalog. V 
nadaljevanju so naštete poglavitne skupine nenačrtovanih aktivnosti, zaradi katerih 

ni možno opravljati načrtovanih stalnih nadzorov 
  

V reševanje smo prejeli 319 vlog v zvezi s podaljšanjem plovnosti zrakoplovov, ki jih 
moramo zaradi kontinuitete plovnosti po grobi oceni reševati v 20 dnevnem roku, 
sicer prihaja do neplovnih letal in posledično nezadovoljstva strank. Pri tem je 

potrebno opozoriti, da je v zvezi z vsako vlogo za plovnost potrebno izvesti ogled na 
terenu. 

 
V zvezi z registrom letal je bilo vloženih 812 zahtevkov, od tega je 63 % zahtevkov v 
zvezi s poizvedbami, za katere storitve ne smemo zaračunavati. Iz proračuna za ta 

namen ne dobimo ustreznega nadomestila. 
 

V letu 2013 je bilo danih 8 zahtevkov za izdelavo poročila o priznanju izpita, 20 
zahtevkov za izdajo prve del 66 licence, 24 zahtevkov za vpis dodatne kategorije ali 

podkategorije, 74 zahtevkov za vpis dodatnega tipa letala, 2 zahtevka za podaljšanje 
veljavnosti ter 1 zahtevek za neposredno odobritev programa usposabljanja za tip 
letala. 
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2.1.2 Področje letalskih operacij in licenciranja osebja 

 

Na tem področju se opravljajo naloge v zvezi z letalskim osebjem, zračnimi 
operacijami in opravljanjem dejavnosti zračnega prevoza ter varnostjo zrakoplovov 

iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih v Republiki Sloveniji. 
 
V letu 2013 se planira naslednje stanje na področju licenciranja letalskega osebja v 

civilnem letalstvu: 

LICENCE, DOVOLJENJA IN 

SPRIČEVALA 

Število v letu 

2012 

(27.11.2012) 

Stanje 

31.12.2013 

Letna 

sprememba 

v % 

Licenca prometnega pilota 

letala (FCL 1) 

252 238 -6% 

Licenca poklicnega pilota 

letala (FCL 1) 

389 254 -35% 

Licenca poklicnega pilota 

letala (Nac.) 

8 4 -50% 

Licenca športnega pilota 

letala (FCL 1) 

1051 626 -40% 

Licenca športnega pilota 

letala (Nac.) 

25 16 -36% 

Licenca prometnega pilota 

helikopterja (FCL 2) 

32 40 +25% 

Licenca poklicnega pilota 

helikopterja (FCL 2) 

40 50 +25% 

Licenca poklicnega pilota 

helikopterja (Nac.) 

30 12 -60% 

Licenca športnega pilota 

helikopterja (FCL 2) 

22 38 +73% 

Licenca športnega pilota 

helikopterja (Nac.) 

18 10 -44% 

Pilot jadralnega letala 497 408 -18% 

Dovoljenje pilota ultralahke 

letalne naprave 

323 557 +72% 

Dovoljenje padalca 238 546 +129% 

Dovoljenje pilota jadralnega 

padala 

1300 1390 +7% 

Dovoljenje pilota jadralnega 

zmaja 

148 157 +6% 

Dovoljenje prosto letečega 

balona 

64 50 +22% 

Dovoljenje člana kabinskega 

osebja 

129 165 +28% 

 

Do nekaterih večjih sprememb v zgornji tabeli je prišlo zaradi spremembe licenc iz 
JAR in nacionalnih predpisov v Part-FLC licence.  
 

Medtem ko je skupno število licenc konec leta 2013 približno enako kot konec leta 
2012, pa na agenciji opažamo zmanjševanje števila ratingov, vpisanih v posameznih 

licencah. Tendenco zmanjševanja števila ratingov gre po navedbah pilotov pripisati 
predvsem visokim stroškom, ki so nastali z uvedbo Tarife.  
 



 

24 

 

Na področju licenciranja osebja smo zaradi prehoda na uredbo št. 1178/2011 – Part 
FCL izdali nova potrdila (attestation-e) celotnemu kabinskemu osebju. Tri letalske 

prevoznike – imetnike AOC smo certificirali za izvajanje programov začetnega 
usposabljanja kabinskega osebja po navedeni uredbi in delu ORO Uredbe (ES) št. 
965/2012.  Prav tako so bile na osnovi zahtev Part-FCL izdane nove licence pilotom 

balonov in pilotom jadralnih letal. Na račun izdaje novih licenc je bilo na področju 
licenciranja osebja rešenih približno 1000 več vlog kot v letu 2012, kar je bilo ob 

pomanjkanju kadra možno izvesti le z maksimalno obremenitvijo obstoječega kadra. 
 

Aktualna problematika področja licenciranja osebja je sledeča: 
 

 največjo obremenitev trenutno predstavlja izvajanje implementacijskega 

plana FCL Uredbe 1178/2011; za učinkovito izvajanje omenjene uredbe je 
potrebno izdati Uredbo o izvajanju uredbe, katere besedilo je poslano na MZIP 

in je trenutno v medresorskem usklajevanju; 
 

 za boljše rezultate mednarodnih nadzorov nam manjka vzpostavitev 

notranjega sistema kakovosti oziroma sistem upravljanja, ki ga bo potrebno 
vzpostaviti v letu 2014 tako na nivoju sektorja kot na nivoju celotne agencije; 

 
 sektorju so bile dodane vsaj tri večje dodatne naloge (certifikacija in stalni 

nadzor) komercialnih operacij balonov, tandem padalcev in jadralnih padalcev 

in sicer brez kakršnekoli kadrovske podpore; še več, število zaposlenih LN/N 
se je zmanjšalo za 2;  

 
 na področju izvajanja teoretičnih izpitov zaostajamo z ažurnostjo baze 

vprašanj zaradi neustrezne ureditve pogodbenih obveznosti, zato bo potrebna 

nova ureditev te problematike v najkrajšem času;  
 

 predvsem na področju licenc se zaradi velikega števila upravnih postopkov 
pojavlja problem preobremenitve strokovnega kadra z nestrokovnimi deli, na 
voljo pa ni prostih kapacitet administrativnih delavcev za nestrokovna dela 

(npr. za izdelave sklepov o stroških); 

 
 večje število podzakonskih aktov je neustrezno in potrebuje posodobitev, ki 

bo prilagojena današnji industriji in tehniki; posledično se nujne zadeve 

urejajo ad-hoc, npr. Operativno Tehnične Zahteve za balone, jadralne 
padalce, tandem padalce, vzletna/pristajalna mesta za balone... 

 

Agencija izvaja stalni nadzor, nadzor nad izvajanjem predpisov in certifikacijo tudi 
na področju organizacij za usposabljanje in medicinskih centrov. Konec leta je bilo 

število le-teh v Sloveniji kot kaže spodnja tabela: 
SPRIČEVALA IN 

DOVOLJENA 

ORGANIZACIJ IN 

CENTROV 

Število 

(28.11.2012) 

Število 31.12.2013 Sprememba 

ATO 0 8 * 

 FTO 10 8 * 

 TRTO 3 1 * 

 RF 13 18 +38% 

 TC (strokovno 5 3 -40% 
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osebje) 

 TC (letalsko 

osebje) 

14 19 +36% 

Letalski medicinski 

center 

3 1 -67% 

 

* Klasifikacija organizacij za usposabljanje se je tekom leta 2013 – skladno z novo 

uredbo št. 1178/2011 – delno spremenila, saj se organizacije za usposabljanje po 
novi klasifikaciji certificirajo kot ATO (approved training organisation). Skupno 

število organizacij za usposabljanje se je malenkost povečalo glede na leto 2012. 
 
Na področju letalskih operacij in operativnih licenc je bil obseg nalog po posameznih 

področjih sledeč: 
PODROČJE DELA – CERTIFICIRANJE IN STALNI 

NADZOR TER DRUGE UPRAVNE ZADEVE 

Predvideno  

število 

Na dan 

31.12.2013 

Splošne zadeve na področju letalskih operacij 34 15* 

Spričevala letalskih prevoznikov 44 81 

Ostala dovoljenja za opravljanje letalskih dejavnosti 55 62 

Operativne licence 18 9 

Dovoljenja za posamezne letalske dogodke  

in aktivnosti 
60 45 

Dovoljenja za operacije v pogojih zmanjšane vidljivosti  

in druga pooblastila 
2 4 

Dovoljenja tujim letalskim operatorjem za letenje v 

Sloveniji (t.i. avtorizacije postopkov) 
5 6 

Potrjevanje operativnih priročnikov  

in priročnikov zagotavljanja kakovosti 
72 

57 

Dovoljenja za uporabo simulatorjev letenja 17 10 

Najem letal s posadko 4 4 

Reševanje prijav, prekrškovne zadeve 112 113 

Skupaj 423 406 

 

*Večina splošnih zadev se ne knjiži kot samostojne zadeve, večina so shranjene pod skupno zadevo 3724. 

 

V letu 2013 je bilo skupno nekoliko manj zadev kot v letu 2012 (4% manj). Število 
zadev je nemogoče natančno predvideti, saj so vse zadeve vezane na trenutne 

spremembe pri letalskih prevoznikih in organizacijah za opravljanje letalskih 
dejavnosti. 
 

Novih operativnih licenc v letu 2013 ni bilo, izvajal se je samo nadzor obstoječih 
imetnikov operativne licence, en letalski prevoznik pa je v procesu pridobivanja le-

te. Poostren stalni nadzor operativne licence se je izvajal nad dvema letalskima 
prevoznikoma, pri katerih so znane finančne težave.  
 

Končno število zadev na področju letalskih operacij je v letu 2013 doseglo približno 
96% celotnega predvidenega števila zadev za leto 2013. V zgornjem seznamu niso 

upoštevane zadeve, ki so vezane na pravice potnikov, ki so podane v posebnem 
seznamu. 

 

Agencija je v letu 2013 v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta 216/2008 

z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in 
ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 
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91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES, kot je bila zadnjič 
spremenjena z Uredba (ES) št. 1108/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

21. oktobra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 216/2008 v zvezi z aerodromi, 
upravljanjem zračnega prometa in navigacijskimi službami zračnega prometa ter o 
razveljavitvi Direktive 2006/23/ES, izvedla sledeče: 

– Pripravljeno in na MZIP je poslano strokovno gradivo Uredbe o izvajanju 
Uredbo Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih 

zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu, kot je 
bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 290/2012 z dne 30. 

marca 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 o tehničnih zahtevah in 
upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu; 

– Pripravlja se usklajevanje internih postopkov in certifikacijskih list skladno z 

zahtevami uredbe (ES) št. 965/2012, kakor je bila nazadnje spremenjena z 
Uredbo (EU) št. 800/2013. 

 
Implementacija izvedbenih pravil navedenih predpisov ne pomeni bistvenega 
povečanja upravnih zadev, saj se vsebina predpisov bistveno ne spreminja. Pomeni 

pa veliko spremembo v načinu delovanja sistema oziroma spremembo na 
administrativnem področju.  

 
Sektor za letalske operacije in licenciranje osebja je pričel konec leta 2013 s prvimi 
aktivnostmi v smeri pridobitve sistema upravljanja varnosti (SMS) in sistema 

kakovosti oz. skladnosti (angl. Compliance system), ki ga zahtevata uredbi št. 
1178/2011 in 965/2012. Prvi pregled SMS in Compliance sistema pričakujemo na 

področju licenciranja osebja s strani EASA že v prvi polovici leta 2014, ko bo na 
navedenem področju izveden nadzor. 
 

Aktualna problematika področja letalskih operacij je sledeča: 
 

 z razpoložljivim kadrom še vedno ne pokrivamo vseh tipskih letal v Spričevalih 
letalskih prevoznikov (AOC), trenutno imamo usposobljene letalske 
nadzornike na cca 50% flote komercialnih prevoznikov; zaradi neprivlačnih 

pogojev dela za poklicne/prometne pilote (nekajkrat nižja plača kot v 
industriji, dodatno usposabljanje iz upravnih, inšpekcijskih in prekrškovnih 

postopkov…) ter omejitve pri zaposlovanju vidimo edino možnost v sklepanju 
pogodb s strokovnjaki za del certificiranja ki se nanaša na tipe letal; 
 

 v povezavi s prejšnjo alinejo predstavlja velik problem izvedba procedur in 
nadzor posebnih dovoljenj letalskih operaterjev (PBN – Performance Based 

Navigation, LVO – Low Visibility Procedures,..); pri tem je potrebno povečati 
vlogo medsebojnega sodelovanja s sektorjem za plovnost, ki predstavlja del 
certifikacije in nadzora dovoljenj s strani letalskih operacij (EFB, MEL, PBN...); 

 
 tako kot z uredbo št. 1178/11 bo potrebno pričeti tudi s pripravo uredbe o 

izvajanju Uredbe 965/2012; v sklopu te uredbe in korektivnih planov bo nujna 
ureditev statusa A-A komercialnih operacij, obvezno s sodelovanjem MZIP in 

pa operacije HEMS, HHO, katerih trenutno izvajanje ni v skladu s navedeno 
uredbo; 
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 za osnovno delovanje sektorja moramo ohraniti pogodbo s strokovnjakom na 
področju letalske medicine in strokovnjakom na področju helikopterskih 

operacij; slednji je edini usposobljen za certifikacijo postopkov v zvezi s tipi 
helikopterjev komercialnega operatorja Flycom. 

 

 
V letu 2013 je bila sprejeta Uredba (EU) št. 800/2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 

965/2012, ki ureja zahteve za nekomercialni zračni prevoz s kompleksnimi in 
nekompleksnimi letali. Zaradi potreb tako imetnikov AOC kot ostalih letalskih 

organizacij, ki bi želele opravljati nekomercialne operacije, je agencija že pričela s 
pripravo certifikacijskih postopkov za tovrstne operacije na osnovi navedene uredbe. 
Skladno z določbami uredbe in v povezavi z 78. členom Zlet-a bo agencija pričela v 

letu 2014 z izdajo prvih permanentnih dovoljenj za izvedbo letov za lastne potrebe. 
 

V mesecu maju 2013 je Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) opravila 
inšpekcijski pregled standardiziranja po delu FCL in delu MED Uredbe št. 1178/2011.  
 

EASA v delu, ki se nanaša na postopke licenciranja osebja, ni ugotovila večjih 
nepravilnosti (neskladja so se nanašala na manjše popravke – npr. popravki oblike 

izdanega certifikata, označevanje posameznih potrdil…).  
Pomembnejše neskladje je ugotovljeno predvsem na organizacijskem področju v 
agenciji: 

- neobstoj SMS sistema na področju licenciranja; kot je navedeno zgoraj, je 
agencija že pričela z aktivnostmi glede priprave SMS; 

- težave z managementom osebja na področju licenciranja: agencija trenutno 
ne more povsod zagotoviti ustreznega nadomeščanja med osebjem na licenciranju; 
zaradi racionalizacije ter odhoda nekaterih zaposlenih (področje licenciranja osebja 

je v relativno kratkem času ostalo brez štirih zaposlenih) v številnih primerih ni 
možno zagotoviti, da bi en segment licenciranja obvladovali dve osebi in bi s tem 

zagotovili celotno storitev tudi v primeru odsotnosti določenih delavcev. 
 
Plan in realizacija stalnih nadzorov in nadzorov nad izvajanjem predpisov v letu 2013 

na področju licenciranja osebja je bil sledeč: 
 

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

real. 

Letalske 
šole 

PLAN 
3 4 5 3 4 5 5 5 6 4 5 3 52   

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20   

REAL. 
2 2 3 0 0 0 3 3 6 4 1 6 30 58% 

0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 20% 

Izpraševalci 

PLAN 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24   

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24   

REAL. 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4% 

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

Zdravniki 

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

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

REAL. 
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 21% 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 12% 
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Učitelji 
(jad. pad.) 

PLAN 
1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 19   

0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 21   

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

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

SAFA 

PLAN 5 7 7 6 4 7 1 6 6 1 1 0 51   

REAL. 6 2 7 3 4 2 6 4 4 3 6 4 51 100% 

Pravice 
potnikov 

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

REAL. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 17% 

Piloti, 
padalci in  
kabinsko 
osebje 

PLAN 3 3 6 7 7 7 7 7 7 4 3 3 64   

REAL. 0 1 6 1 3 9 4 6 0 0 0 3 33 
52% 

inš. nadzori 
(prijave) 

REAL. 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 41   

SKUPAJ  

PLAN 19 28 28 28 27 31 25 30 33 22 22 19 312   

REAL. 11 10 19 8 14 15 20 17 14 11 10 17 166 53% 

% 
real. 58% 36% 68% 29% 52% 48% 80% 57% 42% 50% 45% 89% 53%   

STALNI NADZOR 

NADZOR NAD IZVAJANJEM PREDPISOV 

 

 
Realizacija nadzorov  je bistveno manjša glede na predvidene nadzore. Glavni razlog 
je v implementaciji Part FCL, ki se nanaša na vsa zgoraj navedena področja 

nadzorov, razen na SAFA in pravice potnikov, kjer pa je bilo število nadzorov 
skladno s predvidenim. Ob implementaciji Part FCL so bile letalske šole, izpraševalci, 

zdravniki… izpostavljeni certifikacijskim postopkom, kjer se je ugotavljala skladnost 
z novo uredbo in dodatni nadzori v številnih primerih niso bili smiselni.  
 

Število inšpekcijskih nadzorov pilotov in padalcev na terenu se je glede na leto 2012 
povečalo, skupno število nadzorov na področju licenciranja osebja pa je zaradi 

enormnega povečanja količine dela ob sprejemu Part FCL (prenova postopkov, 
menjave licenc) ter reorganizacije izvedbe teoretičnih izpitov zaradi odhoda dveh 
delavk, ki sta pokrivali velik del področja izvajanja izpitov, precej manjše od 

načrtovanega.  
 

SAFA nadzori so bili opravljeni skladno s planom, saj je to področje lažje planirati 
zaradi vnaprej določenih kvot na letalskega nadzornika. 
 

Stalni nadzor in nadzor nad izvajanjem predpisov na področju tehničnih predpisov in 
upravnih postopkov na področju civilnega letalstva (spričevala letalskih 

prevoznikov), operativnih licenc in letalskih dejavnosti sta bila planirana in 
realizirana v sledečem številu: 
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Predmet 
nadzora 

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

Letalski 
operatorji 
(AOC) 

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

8 8 8 4 6 1 3 10 8 7 6 3 72   

REAL. 
4 6 1 3 1 0 7 0 4 1 0 4 31 129% 

0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4% 

Prevozniki 
(OL) 

PLAN 
0 1 1 0 0 18 0 0 0 0 0 0 20   

0 0 0 0 4 6 6 4 0 1 1 0 22   

REAL. 
0 1 1 8 0 0 1 0 0 1 0 1 13 65% 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5% 

Letalske 
dejavnosti 

PLAN 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11   

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

REAL. 
2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 7 64% 

0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6 55% 

Prireditve REAL. 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4   

SKUPAJ  

PLAN 9 13 13 7 16 30 11 16 13 11 13 8 160   

REAL. 6 8 8 13 1 3 11 0 5 2 0 8 65 41% 

% 
real. 67% 62% 62% 186% 6% 10% 100% 0% 38% 18% 0% 100% 41%   

STALNI NADZOR 

NADZOR NAD IZVAJANJEM PREDPISOV 

 

 
Število izvedenih stalnih nadzorov na področju letalskih operacij je preseglo 
planirano število nadzorov, v zvezi z operativnimi licencami pa je bil nadzor vseh 

imetnikov izveden ob razkritju poslovnih poročil za preteklo leto (skladno z Uredbo 
št. 1008/2008), pred in po tem obdobju pa se je izvajal samo nadzor nad dvema 

finančno nestabilnima operatorjema.  
 
Številka v planu inšpekcijskih nadzorov (nadzor nad izvajanjem predpisov) za 

letalske operatorje (AOC) je v letnem načrtu nerealna – očitno je šlo za napako, prav 
tako na področju operativnih licenc (OL), ki so že po naravi nadzora lahko podvržene 

praviloma samo stalnemu nadzoru (v zvezi z OL ne obstaja nikakršna zakonodaja, 
pravilnik ali drug predpis, ki bi določal finančna odstopanja kot prekrške).  
 

Število stalnih nadzorov in nadzorov nad izvajanjem predpisov na področju letalskih 
dejavnosti in prireditev je pod načrtovanim, predvsem zaradi nujne prerazporeditve 

dela zaradi pomanjkanja kadrov na področju izdaje novih licenc in letalskih šol.  

2.1.3 Področje letališč, vzletišč in varovanja  

 
Na tem področju se opravljajo naloge v zvezi z letališči in vzletišči, varovanjem 
civilnega letalstva, olajšavami, ovirami za zračni promet in s tem povezano 

prostorsko ureditvijo ter pravicami invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v 
zračnem prevozu. 
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V letu 2013 se je pričakovalo približno 1.200 upravnih zadev ter izvajanje drugih del 
in nalog, ki izhajajo iz vsebine in področja dela sektorja (sodelovanje v delovnih 

skupinah, spremljanje domače in mednarodne zakonodaje in tehnologije itd.). Glede 
na ugotovitve Komisije v zvezi z izvajanjem uredb EU, ki se nanašajo na varovanje 
civilnega letalstva, se je v letu 2013 pričakovalo nadzor realizacije sprejetega načrta 

korektivnih ukrepov. 
 

Predvideno število certifikacijskih postopkov in drugih upravnih zadev po strokovnih 
vsebinah: 
Certifikacijski postopki in druge upravne 

zadeve 

Predvideno št. 

postopkov/zadev 

Stanje 

31.12.2013 

Izdaja predhodnega soglasja za gradnjo in 

rekonstrukcijo objektov v območju izključne, 

omejene in nadzorovane rabe letališča in vzletišča 

150 173 

Izdaja projektnih pogojev za objekte v območju 

izključne, omejene in nadzorovane rabe letališča in 

vzletišča 

30 56 

Izdaja obratovalnega dovoljenja za letališče 3 10 

Izdaja obratovalnega dovoljenja za vzletišče 30 32 

Izdaja odločbe o vpisu letališč, vzletišč in heliportov 

v Vpisnik letališč, vzletišč in heliportov RS 

10 1 

Izdaja odločbe o vpisu vzletnih točk in pristajalnih 

mest v evidenco 

10 10 

Izdaja predhodnega soglasja za 

postavitev/odstranitev ovir za zračni promet 

Vključeno v prvi 

alineji 

/ 

Izdaja obratovalnega dovoljenja obratovalcem druge 

infrastrukture na letališču 

5 4 

Izdaja predhodnega soglasja k obratovalnemu času 

javnega letališča 

8 8 

Izdaja strokovnega mnenja h državnim in občinskim 

prostorskim načrtom in spremembam prostorskih 

planov občin 

160 38 

Potrjevanje varnostnih programov  15 12 

Izdaja dovoljenj za gibanje in zadrževanje na javnih 

letališčih in v objektih navigacijskih služb zračnega 

prometa 

600 422 

Izdaja odločb za prevoz krvotvornih matičnih/celic 

kostnega mozga za namen zdravljenja rakavih 

bolezni krvi in krvotvornih organov 

10 0 

Izdaja sklepov s katerimi se imenuje začasni 

presojevalec za izvedbo preizkusa v okviru upravno-

strokovnega nadzora ukrepov varovanja civilnega 

letalstva 

10 0 

Izdaja potrdila/vpis pooblastila za letališko strokovno 

osebje 

120 131 

Izdaja dovoljenja za delo letalske šole za 

usposabljanje letališkega strokovnega osebja  

2 3 

Skupaj 1.163 900 

 

Druge podporne naloge, ki se izvajajo v sektorju, so: 
Podporne naloge Predvideno št. 

postopkov/zadev 

Stanje 

31.12.2013 

Vzdrževanje baz podatkov 10 12 
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Udeležba pri tehničnih pregledih po ZGO 15 4 

Varnostno usposabljanje za zaposlene v 

državni upravi 

3 12 

Ažuriranje AIP 12 12 

Vodenje evidenc in vpisnika 30 24 

Skupaj: 70 64 

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

VPISNIK IN EVIDENCA 
Število 

objektov 

Stanje 

31.12.2013 

Javna mednarodna letališča 37 3 

Javna letališča 13 13 

Heliporti  1 2 

Vzletišča 28 37 

Vzletne točke in pristajalna mesta 23 28 

Skupaj 68 83 

 

Stalni nadzor in nadzor nad izvajanjem predpisov na področju letališč in vzletišč ter 
varovanja bosta potekala po naslednjem časovnem okviru (zaradi preglednosti 

obremenitev sta obe vrsti nadzora prikazani skupaj):  
 

Predmet 
nadzora 

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

real. 

Mednarodna 
letališča 

PLAN 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 

  

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

REAL. 
0 3 2 2 3 2 1 3 2 1 2 2 23 230% 

2 2 1 2 2 1 4 3 2 1 2 0 22 129% 

Varovanje 

PLAN 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24   

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

REAL. 
3 3 5 2 1 2 4 4 4 6 2 2 38 158% 

0 0 0 3 2 1 1 1 1 0 0 0 9 75% 

Javna  
letališča 

PLAN 
0 0 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0 13   

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

REAL. 
2 0 1 2 2 1 4 3 2 1 2 2 22 169% 

2 2 3 2 3 2 0 1 2 2 1 0 20 118% 

Vzletišča 

PLAN 
0 0 3 2 5 5 3 3 3 4 2 0 30   

0 0 1 3 1 1 3 3 2 1 1 0 16   

REAL. 
0 0 1 0 6 5 1 1 4 0 2 0 20 125% 

0 0 0 2 2 1 4 2 1 1 0 0 13 81% 

Letalske 
šole  

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

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

                                                      
7
  

Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 

Letališče Edvarda Rusjana Maribor 

Letališče Portorož 
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REAL. 
0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 100% 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 50% 

SKUPAJ  

PLAN 5 6 12 12 16 16 17 16 13 13 12 5 143   

REAL. 9 11 13 15 21 15 20 18 19 12 11 6 170 119% 

% 
real. 180% 183% 108% 125% 131% 94% 118% 113% 146% 92% 92% 120% 119%   

STALNI NADZOR 

NADZOR NAD IZVAJANJEM PREDPISOV 

 

2.1.4 Področje navigacijskih služb zračnega prometa 

 

Na tem področju se opravljajo upravno strokovne, nadzorstvene in prekrškovne 

naloge z ANS/ATM področja, mednarodno sodelovanje s področja, priprava 
strokovnih gradiv ter druge naloge vezane na področje navigacijskih služb zračnega 
prometa. V ta segment spadajo naslednje aktivnosti: certificiranje izvajalcev 

navigacijskih služb zračnega prometa, certificiranje organizacij za usposabljanje 
kontrolorjev zračnega prometa in letalskih šol za usposabljanje drugega letalskega 

osebja (meteorologi, tehnično osebje, letalske informacije, FIS), izdajanje 
obratovalnih dovoljenj, naloge s področja upravljanja s frekvenčnega spektra, 
priprava in nadzorovanje izvedbenega načrta, redno poročanje Evropski komisiji in 

EASA-i, licenciranje osebja (KZP in MET), izdajanje dovoljenj za delo drugega 
letalskega osebja (ATSEPs, COM, AIS, FDT).  Obenem je v skladu z EU uredbami 

potrebno potrjevanje in sprejemanje velikega dela dokumentov izvajalcev 
navigacijskih služb, kakor tudi organizacij za usposabljanje.  

Vse te naloge se opravljajo tako v skladu z evropsko zakonodajo (za to področje je 
potrebno upoštevati več kot 40 evropskih uredb, kakor tudi na podlagi nacionalne 

zakonodaje (dovoljenja za delo drugega letalskega osebja, organizacije za 
usposabljanje, obratovalna dovoljenja itd.). Poleg tega spada v pristojnost sektorja 

za navigacijske službe zračnega prometa tudi koordinacija iskanja in reševanja, 
katera pa še vedno ni vzpostavljena. 

 

V spodnji tabeli je prikazano število imetnikov licenc in drugih dovoljenj: 
LICENCE IN DOVOLJENJA Število 

(15.11.2012) 

Stanje 

30.06.2013 

Stanje 

31.12.2013 

Licenca kontrolorja zračnega prometa 107 105 106 

Dovoljenje pomočnika kontrolorja  45 44 44 

Licenca učenca kontrolorja zračnega 

prometa  
0 

 

0 

 

0 

Licenca osebja službe letalske 

meteorologije 
29 

29 29 

Dovoljenje delavca v zrakoplovnih 

informacijskih službah 
11 

11 11 

Dovoljenje tehničnega osebja kontrole 

letenja 
52 

54 55 

Skupaj 244 243 245 
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Stalni nadzor se opravlja v organizacijah za usposabljanje pri Kontroli zračnega 
prometa Slovenije, d.o.o. in Agenciji Republike Slovenije za okolje. 

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

Kontrola zračnega prometa Slovenije, 

d.o.o. 

ATS, ATFM, ASM, 

AIS, CNS  

 

Agencija Republike Slovenije za okolje MET  

 
Varnostni nadzor se opravlja v javnem podjetju Kontrola zračnega prometa 
Slovenije, d.o.o. (skrajšano KZPS,d.o.o.), in Agenciji Republike Slovenije za okolje.  

 
V letu 2013 je potekala certifikacija novega centra za vodenje in kontrolo zračnega 

prometa ATCC na Brniku, obenem pa je bilo izdano 22 poskusnih obratovalnih 
dovoljenj. Zaradi pomanjkanja kadrov smo si za recertificacijo centra delno pomagali 

s strokovnjaki iz Eurocontrola, področje DSS.  
 
Poleg tega je potekala v drugi polovici leta 2013 recertifikacija KZPS d.o.o. saj jim je 

konec novembra potekel certifikat. Vzporedno s vsemi temi aktivnostmi pa je 
potekala tudi recertifikacija organizacij za usposabljanje. 

 
Zaradi kadrovske podhranjenosti v sektorju so se vsi nadzori lahko opravljali v zelo 
omejenem obsegu. Plan nadzorov in realizacije za leto 2013 je bil:  

 
Predmet 
nadzora 

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

real. 

Navigacijske 
službe 
zračnega 
prometa 

PLAN 
1 2 2 2 2 3 4 4 2 4 3 3 32   

2 2 2 2 4 1 1 1 2 1 0 0 18   

REAL. 
0 0 0 3 2 0 0 7 6 2 8 0 28 88% 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 6 33% 

Organizacija 
za 
usposabljanje 

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

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

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 60% 

SKUPAJ  

PLAN 3 5 4 4 7 5 6 5 4 7 3 4 57   

REAL. 1 0 0 4 3 1 0 7 6 2 11 7 42 74% 

% 
real. 33% 0% 0% 100% 43% 20% 0% 140% 150% 29% 367% 175% 74%   

STALNI NADZOR 

NADZOR NAD IZVAJANJEM PREDPISOV 
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2.2 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 Sloveniji8. Te 
naloge se izvajajo v skladu s posebnimi postopki, ki so primerljivi s postopki 

stalnega nadzora ali nadzora po zakonu o inšpekcijskem nadzoru. 
 
 

2.2.1 Področje plovnosti 

Tudi na tem področju je kljub stalni veljavnosti izdanih listin (v večini primerov) 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 določenega 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. Čez vse leto 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 (ES)2042/2003 ter njihovimi 

spremembami je agencija dolžna izvajati nadzore izpolnjevanja zahtev. Ti se izvajajo 
v potrjenih organizacijah (21B.235, M.B.704, M.B.604, 145.B.30 in 147.B.120) in 

nad vodenjem stalne plovnosti zrakoplovov, ki so v sistemu organizacij za vodenje 
stalne plovnosti ter je njihovo potrdilo o pregledu izdala organizacija s primernimi 
pooblastili (sestavni del spričevala o plovnosti, ki je omejen na eno leto) in ne 

agencija (M.B.303). 
 

                                                      
8
 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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Opravljajo se tudi delni nadzori, kar pomeni, da v določenem časovnem obdobju 
opravi nadzor nad celotnimi zahtevami, vendar v več sklopih. V večjih podjetjih se ti 

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

 
 

2.2.2 Področje letalskih operacij in licenciranja osebja  

 

Nadzorna funkcija Sektorja 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, 
 izvajanje potrebnih in pravočasnih ukrepov v zvezi z varnostnimi problemi na 

delovnem področju, 

 doseganje minimalnih znanj, izkušenj in spretnosti za licencirano osebje, 
 opravljanje zračnega prevoza v skladu z zahtevami glede operativnih licenc.  

Nadzori nad izvajanjem letalskih predpisov so se izvajali pretežno na področju 
licenciranja osebja, medtem ko je področje letalskih operacij podvrženo stalnemu 
nadzoru v tolikšni meri, da se večje število inšpekcijskih nadzorov v nekaterih 

primerih ni pokazalo za racionalno (razen v delu, ki se nanaša na prireditve in 
posebna dovoljenja). Veliko težavo pri izvedbi inšpekcijskih nadzorov nad imetniki 
AOC v Sloveniji predstavlja narava dela imetnikov AOC – pretežno gre za 

prevoznike, ki imajo letala stalno locirana v tujini in izvajajo operacije iz tujine 
(ozemlje bivše Sovjetske zveze, Južnoafriška Republika, druge celine). Nadzor nad 

izvajanjem predpisov je financiran s strani proračuna RS, finančni del namenjen 
nadzorom pa nikakor ne zadostuje kritju stroškov potovanja v tujino za izvedbo 
inšpekcijskega nadzora. V tujini se praviloma opravlja certifikacija in stalni nadzor, ki 

ga finančno krijejo stranke.  

Nadzor nad izvajanjem predpisov v letu 2013 ni pokazal večjega nespoštovanja 
predpisov s strani nadzorovanih oseb. Težava je še vedno v neizdelanih postopkih, 

po katerih bi vsi nadzorniki izvajali nadzor usklajeno in na enoten način.  

Sektor za letalske operacije in licenciranje osebja bo v letu 2014 pripravil realen plan 
nadzorov glede na potrebe, saj se je pri stalnem nadzoru pokazalo, da so podrobni 

pregledi istih področij 2x letno pri operatorju/organizaciji za letalske dejavnosti 
nepotrebni. Nadzor nad izvajanjem predpisov ne bo planiran pavšalno pač pa glede 
na zgodovinske podatke, podatke o sumih kršitev in glede na število izvajalcev 

komercialnega prevoza potnikov/tovora/pošte ter izvajalcev ostalih letalskih 
dejavnosti. 

 

 



 

36 

 

2.2.3 Področje letališč, vzletišč in varovanja  

 

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

vzletišč (enoletna veljavnost izdanih dovoljenj) in nadzor varovanja (daljša 
veljavnost izdanih dovoljenj in stalno prilagajanje nevarnostim). Glede letališč bo v 
letu 2013 treba opraviti tudi določene priprave na implementacijo novih letalskih 

predpisov Evropske unije, ki bodo urejali aerodrome, odprte za javnost, na katerih 
se lahko odvija komercialni zračni prevoz in kjer potekajo dejavnosti, ki vključujejo 

instrumentalni prilet, ali vzletni postopki ter ki imajo asfaltirano vzletno-pristajalno 
stezo dolžine 800 metrov ali več, ali so namenjena samo helikopterjem. 
 

Nadzor nad izvajanjem letalskih  predpisov o letališčih in vzletiščih bo vključeval tudi 
osnovni nadzor nad domačimi zrakoplovi (registracija, zavarovanje odgovornosti, 

plovnost, okoljske zahteve ipd.),  letalskim osebjem (ustreznost licenc) in 
operacijami (posedovanje AOC in/ali operativne licence). Ta nadzor bo temeljil na 
pregledu listin in se lahko glede enega letala ali osebe opravi v nekaj minutah, če 

niso ugotovljene nepravilnosti. Za te naloge se bodo nadzorniki dodatno usposobili. 
Ti dve področji nadzora se morata združiti, saj je le na tak način mogoče zajeti čim 

večje število subjektov nadzora. V začetnem obdobju bodo nadzor izvajale mešane 
ekipe. Posledično se bodo znižali tudi stroški nadzora. 

 
Glede na ugotovitve Komisije v zvezi z izvajanjem uredb EU, ki se nanašajo na 
varovanje civilnega letalstva, bodo na tem področju izvedeni dodatni pregledi na 

letališčih, na katerih so bila ugotovljena odstopanja od predpisanih zahtev. Prav tako 
pa bo posebna pozornost usmerjena na izvajanje ukrepov varovanja med gradnjo 

novega potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana in na začetku 
obratovanja novega potniškega terminala na letališču Edvarda Rusjana Maribor. 
 

2.2.4 Področje navigacijskih služb zračnega prometa 

 

 
Nadzor nad izvajanjem letalskih predpisov na tem področju se opravlja v zelo 

omejenem obsegu, saj se večina nadzora opravi v okviru varnostnega nadzora v 
skladu z Uredbo (EU) št. 1034/2011 in uredbo 805/2011. Kljub navedenemu pa je 
treba občasno nadzorovati, ali osebje, sistemi in službe izpolnjuje vse predpisane 

pogoje za izvajanje ANS/ATM služb. 
 

V letu 2013 je bila glavnina dela usmerjena v ceritfikacijo novega centra za vodenje 
in kontrolo zračnega prometa na Brniku, recertifikacijo izvajalca navigacijskih služb 
zračnega prometa, kakor tudi recertifikacijo organizacij za usposabljanje. Obenem je 

bilo precej aktivnosti usmerjeno v regijsko sodelovanje nacionalnih nadzornih 
organov v okviru funkcionalnega zračnega prostora FAB CE, v drugi polovici pa se je 

pričelo s pripravo na izdelavo izvedbenega načrta za drugo referenčno obdobje.  
 
Poleg tega se je aktivno sodelovalo s Slovensko vojsko in KZPS zaradi vzpostavitve 

navigacijskih služb na letališču Cerklje ob Krki in zaradi načrtovane implementacije 
komunikacijske in navigacijskih sistemov za potrebe tega letališča. Druga pomebna 

aktivnost pa je bila usmerjena v koordinacijo s KZPS in posameznimi letališči zaradi 
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implementacije uredbe o zagotavljanju ustrezne  kvalitete   letalskih podatkov in 
letalskih informacij. 

 
 

2.3 Nadzor nad varnostjo zrakoplovov iz tretjih držav, ki 

pristajalo na letališčih v Sloveniji 

 

Naloge nadzora varnosti zrakoplovov iz tretjih držav se opravljajo v Sektorju za 

letalske operacije in licenciranje osebja in v Sektorju za plovnost. Izvajajo jih za to 
posebej usposobljeni letalski nadzorniki. 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). 

 
Agencija mora zagotavljati izvajanje teh pregledov v času odprtosti mednarodnih 
letališč. Sistem deluje tako, da se sledi obratovalni čas mednarodnih letališč, planom 

rednega letenja operatorjev iz tretjih držav in izdanim dovoljenjem za letenje.  
 

 

 

3 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. 217/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, ki določa: 
"(a) Pristojni organ nemudoma obvesti Agencijo o vsaki večji težavi pri 
izvajanju Uredbe (ES) št. 21/2008 in njenih izvedbenih predpisov. 

(b) Pristojni organ zagotovi Agenciji informacije, pomembne za varnost, ki 
izhajajo iz prejetih poročil o dogodkih.". 

 

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

 Mednarodno organizacijo civilnega letalstva (ICAO), 
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 Evropsko konferenco civilnega letalstva (ECAC), 
 Evropsko organizacijo za varnost zračne plovbe – EUROCONTROL, 

 Evropsko komisijo in 
 Evropsko agencijo za varnost v letalstvu (EASA), 

pa tudi: 

 Svetovno meteorološko organizacijo (WMO), 
 nacionalne letalske nadzorne organe Republike Avstrije, Bosne in Hercegovine, 

Republike Hrvaške, Češke republike, Republike Madžarske in Slovaške 
republike v okviru Koordinacijskega odbora nacionalnih nadzornih organov 

(NSA CC) ter nacionalnim letalskim nadzornim organom Republike Italije (za 
čezmejno izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa). 

  

Glavni del nalog je v zvezi z EASA in FAB CE NSA CC. 

Poleg navedenega mora agencija zagotoviti strokovno podporo Ministrstvu za 
infrastrukturo in prostor (ter Ministrstvu za kmetijstvo in 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 sestanki in delavnice, glede priprave predpisov EU in 
mednarodnih standardov in priporočenih praks ICAO pa pisno sodelovanje s 
pristojnimi ministrstvi. Udeležba na sestankih in drugih oblikah mednarodnega 

sodelovanja iz pristojnosti države, bo uporabljena le izjemoma in po usmeritvah 
ministrstva, pristojnega za promet. Izkušnje drugih držav EU v zvezi s pripravo 

letalskih predpisov EU in njihovo implementacijo kažejo, da je za države, ki nimajo 
razvitih vseh elementov civilnega letalstva (Slovenija na primer nima proizvodnje 
letal po certifikacijskih specifikacijah in predpisih EU), udeležba na takih delavnicah 

izredno pomembna. Na teh delavnicah se namreč postavi cel spekter vprašanj z 
določenega področja in podajo odgovori, primerjajo dobre prakse in predstavijo 

napačne rešitve ter se na tak način zagotovi skupno razumevanje določenih zahtev. 
Pri celi vrsti zahtev iz letalskih predpisov EU se namreč pojavljajo zahteve, za katere 
ni jasno, kako jih izpolniti, EASA pa zahteva jasne rešitve. 

Zaradi kadrovske podhranjenosti se je mednarodno sodelovanje na področju 

plovnosti in na področju navigacijskih služb zračnega prometa usmerilo v 
sodelovanje na standardizacijskih EASA sestankih, kakor tudi v sodelovanju pri 

izvajanju EASA standardizacijskih inšpekcijah v drugih državah. 

Med posamičnimi nalogami s področja navigacijskih služb zračnega prometa je 
primeanega pomena v okviru NSA CC vzpostaviti procese, ki bodo zagotavljali 

ustrezni nadzor čezmejnega opravljanja navigacijskih služb zračnega prometa, saj se 
s tem znižuje tudi stopnja izpostavljenosti Republike Slovenije glede odgovornosti za 
morebitne letalske nesreče v slovenskem zračnem prostoru.  Tako je bilo v celem 

letu 2013 precej aktivnosti na področju regionalnega sodelovanja med nacionalnimi 
nadzornimi organi v okviru funkcionalnega zračnega prostora FAB CE. Glavna 

usmerjenost dela koordinacijskega odbora NSA je v pregledu procesov in procedur 
ter analizi možnosti harmonizacije. Na pobudo delovnes kupoine za človeške vire, 
katero vodi Slovenija je bil vzpostavljen t.i. pool of experts za strokovnjake iz NSA v 

funkcionalnem zračnem prostoru FAB CE. NSA Slovenije v okviru delovnih teles vodi 
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skupino za človeške vire, katera je pripravila programsko nalogo za izdelavo 
podrobnejše analize pogojev dela posameznih nacionalnih nadzornih organov NSA v 

državah FAB CE s poudarkom na financiranju in namenski uporabi le tega, drugi 
segment analize pa bo analiza plačil za delo in nagrajevanjaosebja NSA, saj je to 
ključni problem, ki vpliva na pridobivanje ustreznih strokovnjakov iz industrije. V 

Sloveniji je razlika med plačami nadzornikov v nacioanlnem nadzornem organu proti 
izvajalcu storitev navigacijskih služb v razmerju 1 . 2,4. 

 
V okviru dela NSA CC je bilo vzpostavljeno posebno telo za pripravo izvedbenega 

načrta PP za drugo referenčno obdobje RP2, kateri je izrednega pomena za 
posamezno državo in izvajalce storitev navigacijskih služb zračnega prometa. Telo se 
imenuje FAB CE Performance Body FPB, v katerem je bil s strani ministra pristojnega 

za promet imenovan predstavnik sektorja za navigacijske službe zračnega prometa. 
 

Za pomoč letalski industriji se je vzpostavilo sodelovanje z večimi državami, 
predvsem zaradi morebitnega izvoza Pipistrelovih ULN letal na tuje trge (UK, Rusija, 
Indija, Kitajska, Avstralija). Drugi del pa je povezan z nekaterimi letalskimi 

operaterji in izvajanjem njihovih operacij v tretjih državah (Kongo, Južno afriška 
Republika). Na pobudo letalskih operaterjev smo v drugi polovici leta 2013 pričeli 

tudi z aktivnostmi za vzpostavitev medržavnega 83 bis  sporazuma z Italijo in 
Slovaško, kar pomeni dogovor med dvema državama o prenosu odgovornosti. 
 

 
V letu 2013 so bile v teku sledeče aktivnosti na področju mednarodnega 

sodelovanja: 
- projekt »OPS pool of experts« - sodelovanje strokovnjakov letalskih organov 

članic EU in ostalih držav v okviru EASA na področju letalskih operacij; 

vzpostavlja se delovna skupina, ki bo po vzoru že izpeljanega projekta na 
področju plovnosti določila pravila, katere strokovnjake lahko vsaka država 

predlaga v »OPS pool of experts« in po kakšnih postopkih bodo posamezni 
letalski organi lahko zaprosili za pomoč tujih strokovnjakov iz pool-a, ko organ 
določene države ne bo sposoben izvesti naloge certificiranja zaradi 

pomanjkanja strokovnega kadra; na koordinacijah EASA sta v prvi polovici 
leta 2013 sodelovala dva predstavnika Sektorja za letalske operacije in 

licenciranje osebja; 
- priprava na certifikacijo s strani FAA, za kar so bila opravljena strokovna 

posvetovanja na EASA, prav tako se je skupina strokovnjakov agencije sestala 

s predstavniki hrvaške agencije za civilno letalstvo, ki so bili s strani FAA že 
certificirani in so izrazili pripravljenost za pomoč in sodelovanje pri 

usklajevanju obstoječih in pripravi manjkajočih postopkov agencije; 
- agencija je za uvedbo certifikacije elektronskih dokumentov na letalih (EFB – 

electronic flight bag) izvedla strokovno posvetovanje na Austro Control-u, kjer 

te certifikacije izvajajo; prav tako je bilo strokovno osebje s področja letalskih 
operacij na EFB All NAA Experts Workshop-u v Koelnu (EASA), kjer so 

strokovnjaki predstavili skorajšnji sprejem novih sprejemljivih načinov 
usklajevanja za EFB; na podlagi novih smernic je agencija v decembru 2013 

pričela s pripravo na spremenjene postopke certificiranja EFB Class I, glede 
katerih bodo predvidoma v začetku leta 2014 izdana prva dovoljenja za 
preizkusno uporabo; 
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- v mesecu decembru 2013 je bil podpisan Memorandum of Uderstanding 
between ENAC, the Italian Civil Aviation Authority and Tne Civil Aviation 

Authority of the Republic of Slovenia, s katerim sta nacionalna organa za 
civilno letalstvo pristopila k medsebojni strokovni pomoči in sodelovanju na 
področju certifikacije v civilnem letalstvu; enak memorandum je bil v mesecu 

decembru 2013 tudi s hrvaško agencijo za civilno letalstvo (CCAA); 
- ostale aktivnosti na mednarodnem področju so bile vezane predvsem na 

usposabljanje osebja na področju Part FCL za ustrezno implementacijo Uredbe 
št. 1178/2011. 

 
 

4 Program priprave strokovnih podlag za sprejem 

in spremembe letalskih predpisov  

 

Kot je bilo predvideno je v prvi polovici leta v agenciji pričela delovati delovna 

skupina za poročanje o dogodkih v civilnem letalstvu in pričela s pripravo strokovnih 
podlag za izboljšanje sistema poročanja o dogodkih. Skupina spremlja in analizira 
prejeta poročila o dogodkih ter v primerih, ki bi lahko resneje vplivali na varnost 

letalstva tudi podrobneje preveri dejstva in po potrebi uvaja prekrškovne postopke. 
Sistem je še v razvoju in bo zahteval veliko dela, da bo popolnoma funkcionalen in 

učinkovit. 
Težava v zvezi z navedenim sistemom je v podvajanju dela v zvezi s poročili o 
dogodkih v civilnem letalstvu, saj jih mora pregledati in nadzirati tako agencija 

(skupina za poročanje o dogodkih v civilnem letalstvu) in Služba za preiskovanje 
letalskih nesreč in incidentov - SPLNI na MZIP. Samo upravljanje s prejeto 

dokumentacijo, ustrezno evidentiranje, kopiranje in pošiljanje poročil o dogodkih na 
SPLNI zahteva enega zaposlenega na agenciji, kar je neracionalno in nevzdržno. 
Poleg tega velik del informacij, vezanih na poročila o dogodkih, zahteva čas za 

proučitev tako zaposlenih na agenciji kot na MZIP, kar ni smiselno. 
 

V drugem delu bo težišče na tem področju na spremembah in dopolnitvah tistih 
predpisov, ki zaradi tehnoloških sprememb ali sprememb predpisov Evropske unije 

ter mednarodnih standardov in priporočenih praks ICAO. 
 
Agencija je v letu 2013 svoje aktivnosti glede priprave strokovnih gradiv za sprejem 

in/ali spremembe letalskih predpisov, primarno izvajala na naslednjih področjih: 
Zap. 

št. 

Strokovno gradivo 

za: 

Rok 

oddaje 

Opombe 

 

REALIZACIJA do 

31.12.2013 

1. Zakon o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o 

letalstvu 

1.6.2013 Prilagoditev 

spremembam 

predpisov EU in 

izboljšan nadzor 

nad delom CAA 

Na MZIP je v prvi 

polovici leta poslana 

strokovna podlaga 

Zakona o spremembah 

in dopolnitvah Zakona 

o letalstvu; septembra 

poslan dodaten predlog 

sprememb in dopolnitev 
zakona, aktivnosti MZIP 
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niso znane 

2. Uredbo o izvajanju 

Uredbe Komisije (ES) 

št. 2150/2005 o 

določitvi skupnih pravil 

za prilagodljivo uporabo 

zračnega prostora 

1.9.2013 Zaradi opredelitve 

strateške ravni 

upravljanja 

zračnega prostora. 

 

3. Uredbo o poročanju o 

dogodkih v civilnem 

letalstvu  

30.4.2013 Prenos pristojnosti 

s preiskovalnega 

organa na CAA. 

 

4. Uredbo o sistemu 

opravljanja varnosti 

1.7.2013 Državni program 

varnosti. 

 

5. Uredbo o načinu in 

pogojih zagotavljanja 

navigacijskih služb 

zračnega prometa za 

potrebe operativnega 

zračnega prometa 

1.9.2013 Zahteva po 

Zakonu o 

zagotavljanju 

navigacijskih služb 

zračnega prometa 

 

6. Uredbo o jadralnem 

padalstvu in jadralnem 

zmajarstvu 

30.6.2013 Posodobitev. Usklajevanje Uredbe o 

jadralnih padalcih in 

jadralnih zmajarjih z 

ZPLS in LZS 

7. Pravilnik o nadzoru in 

certifikaciji dobaviteljev 

letalskih podatkov in 

osebju, ki te podatke 

obdeluje 

30.4.2013 Implementacija 

Uredbe (ES) št. 

73/2012. 

 

8. Pravilnik o dovoljenjih 

za delo 

elektrotehničnega 

osebja za varnost 

zračnega prometa 

  

30.4.2013 Odprava predpisa 

SFRJ in 

posodobitev 

rešitev. 

Prvo usklajevanje z 

MZIP junija 2013. 

9. Pravilnik o spremembah 

in dopolnitvah 

Pravilnika o licenci 

kontrolorja zračnega 

prometa  

15.9.2013 Omejitev ureditve  

na nacionalne 

zahteve, vključno 

z OAT. 

 

10. Pravilnik o uporabi 

starodobnikov 

30.9.2013 Odprava 

nejasnosti 

uporabe 

predpisov. 

 

11. Pravilnik o padalstvu 30.9.2013 Posodobitev.  

12. Po potrebi do tri 

predpise za 

implementacijo 

predpisov EU 

31.12. 

2013 

 Strokovno gradivo 

Uredbe o izvajanju 

Uredbe Komisije (EU) 

št. 1178/2011 o 

tehničnih zahtevah in 

upravnih postopkih za 

letalsko osebje v 

civilnem letalstvu v 

skladu z Uredbo (ES) 

št. 216/2008 Evropske-

ga parlamenta in Sveta 

je poslano na MZIP in 
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je v medresorskem 

usklajevanju 

    Na MZIP je v prvi 

polovici leta poslano 

strokovno gradivo 

Pravilnika o neposredni 

uporabi sprejemljivih 

načinov usklajevanja, 

navodil, certifikacijskih 

specifikacij, razlag, 

pojasnil in začasnih 

navodil; aktivnosti so 

se v mesecu decembru 

ustavile, poslana bo 

urgenca na MZIP 

    Na MZIP je poslano 

strokovno gradivo 

Pravilnika o vzletnih 

mestih in pristajalnih 

območjih za balone in 

zračne ladje – bilo 

objavljeno v petek 

2.8.2013 v Uradnem 

listu 

    Na MZIP je poslana 

pobuda za spremembo 

Uredbe o izvajanju 

uredbe (ES) Evropske-

ga parlamenta in Sveta 

o določitvi skupnih 

pravil glede odškodnine 

in pomoči potnikom v 

primeru zavrnitve 

vkrcanja, odpovedi ali 

velike zamude letov; 

pobuda je v 

medresorskem 

usklajevanju 

    Agencija je pripravila in 

sama objavila 

Operativno - tehnično 

zahtevo za opravljanje 

zračnega prevoza 

potnikov z jadralnimi 

letali v Uradnem listu 

RS, št. 20/2013 

    Agencija je pripravila in 

sama objavila Navodilo 

za spremembo tujega 

dovoljenja pilota 

ultralahke letalne 

naprave v nacionalno 

dovoljenje pilota 

ultralahke letalne 

naprave v uradnem 
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listu RS, št. 20/2013 

    Spremembe tarife za 

izvajanje storitev 

agencije – priprava za 

objavo v uradnem listu 

 
Pretežno zaradi sprememb, ki jih je prinesel Part FCL, pa tudi druge tekoče 

problematike ki se je izkazala kot nujna za reševanje, je sektor za letalske operacije 
in licenciranje osebja pripravil precej več strokovnih podlag kot je bilo planirano.  Za 
pripravo strokovnih podlag je osebje Sektorja za letalske operacije in licenciranje 

osebja v prvi polovici leta porabilo 140 delovnih dni. 
 

 

Povečanje učinkovitost izvrševanja nalog agencije 
 

V zvezi s povečanjem učinkovitosti izvrševanja nalog agencije v letu 2013 še nismo 
izvedli načrtovane sistemske osnove – priprave navodil za praktične postopke 

izvajanja nalog stalnega in varnostnega nadzora, ko se pri teh nalogah ugotovi 
naklepna kršitev predpisov ali huda malomarnost. 
V zvezi z internim usposabljanjem za učinkovit nadzor na terenu je agencija izvajala 

določene nadzore v postavi dveh nadzornikov, kjer je bilo to potrebno (en izkušen 
nadzornik in nadzornik brez/z malo izkušenj za delo v inšpekcijskih nadzorih). Pri 

izvedbi nadzorov nad izvajanjem predpisov (inšpekcijskih nadzorov) se je izkazalo, 
da glavna težava ne izhaja iz nepoznavanja materialnega predpisa, pač pa iz 
neustrezne izvedbe procesa nadzora in ukrepov (procesni predpisi – predvsem 

Zakon o prekrških). Posebej gre izpostaviti težave pri obravnavi tujcev in težave 
zaradi nekompatibilnosti številnih predpisov (nekateri še iz časa SFRJ) in Zlet-a ter 

nekaterih drugih aplikabilnih predpisov. 
 
Ideja o najemu tujih strokovnjakov za določena področja v letu 2013 ni bila 

realizirana, še vedno je žal največji problem visok strošek takšnih strokovnjakov, ki 
pa zaradi nepoznavanja slovenske zakonodaje ne morejo pokriti celotne 

problematike, odgovornost za kakovost opravljene naloge pa je seveda na strani 
agencije. 

 
 

5 RAČUNOVODSKO POROČILO  

5.1 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM  

5.1.1 UVOD  

 

Pojasnila k računovodskim izkazom so pripravljena v skladu s Pravilnikom o 
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004,  

120/2007, 124/2008, 58/2010, 60/2010, 104/2010 in 104/2011), saj je na osnovi 
zakonske podlage Zakona o letalstvu in Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za 
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civilno letalstvo (Uradni list RS št. 81/2010) Javna agencija za civilno letalstvo 
Republike Slovenije posredni proračunski uporabnik in določeni uporabnik enotnega 

kontnega načrta.  
 
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:  

 
1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 

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

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

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

e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka  
f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  
g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov  

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

 
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:  
 

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

3. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 
načelu denarnega toka  
 

 

5.1.2 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 31.12.2013 izkazujemo naslednja stanja: 25.172,51EUR. Od tega  rezervni 

sklad  61,34 EUR 
 
Na dan 31.12.2013 izkazujemo v skupini 00 naslednje stanje: 

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev    35.341,08 
Odpisana vrednost  neopredmetenih sredstev   10.168,57 

Sedanja vrednost  neopredmetenih sredstev      25.172,51 
 
 

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

nepremičnin na dan 31.12.2013.  
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Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva  
Stanja na navedenih skupina kontov predstavljajo opremo za opravljanje osnovne 

dejavnosti.  
Nabavljena so bila naslednja osnovna sredstva v višini  112.308,32  EUR v letu 
2013:  

 
- pisarniško pohištvo – ognjevarne omare: 4.217,64 EUR; 

- dve osebni vozili: 23.989,99 EUR 
- računalniki:  13.312,73 EUR 

- programska oprema:  985,76 EUR 
- druga računalniška oprema  - tiskalnik, monitorji:   5.968,59 EUR 
- druga oprema – klinomer, registrator delovnega časa, optični čitalci, projektorja,  

sistem brezprekinitvenega napajanja - UPS, sistem pristopne kontrole:  63.833,61 
EUR 

 
 
Na dan 31.12.2013 izkazujemo v naslednje stanje:  

 
- nabavna vrednost  441.736,14 EUR  

- popravek vrednosti 178.593,39 EUR  
- neodpisana vrednost  288.253,92 EUR  
 

Obračunana amortizacija v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa znaša v 
letu 2013 92.541,71 EUR. 

 
Agencija je v letu 2013 ugotovila inventurni manjko OS v vrednosti 721,70 nabavne 
vrednosti. Za razliko med nabavno in odpisano vrednostjo smo izkazali 

prevrednotovalne odhodke v višini 475,37 EUR. 
 

Agencija je v letu 2013 prodala dva iztrošena osebna vozila. Nabavna vrednost 
vozila je znašala 2,00  EUR, odpisana pa 0,48 EUR. 
 

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

 
2. KRATKOROČNA SREDSTVA  
 

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

 
Konti skupine 11 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah  

Denarna sredstva na podračunu pri Upravi za javna plačila znašajo 789.846,08  EUR 
in so usklajena z zadnjim izpiskom UJP v poslovnem letu 2013.  
 

Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev  
Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev znaša 488.457,67 EUR na dan 31.12.2013. 

Vsem kupcem, ki imajo odprte terjatve na dan 31.12.2013 smo posredovali izpisek 
odprtih postavk in v kolikor ne bodo terjatev poravnali jim bomo posredovali 
opomin, kasneje pa začeli s postopkom izvršbe. Del terjatev smo že sedaj prenesli 

na konto 120800 Dvomljive in sporne terjatve v znesku 30.891,02, za katere vemo, 
da je rok plačila že pretekel, ravno tako pa so tudi že dobili opomine. Pri nekaterih 

kupcih pa smo tudi že predlagali izvršbo.   
 
Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine  

Stanje danih predujmov in varščin znaša 150,00 EUR.  
 

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

171.013,02 EUR na dan 31.12.2013.:  
 

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 31.12.2013 v znesku 1.601,56 EUR 
in predstavljajo terjatve za plačane davke 91,41 EUR, kratkoročne terjatve do ZZZS 

iz naslova refundacij boleznin v znesku 815,02 EUR in terjatve do delavcev iz 
naslova akontacij za potne stroške v znesku 695,13 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  
Proizvodov znaša 0 EUR  

Blaga znaša 0 EUR  
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Stanje drugih zalog v skupini 37 znaša 0 EUR.  
 

3. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  
 
Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine  

Stanje prejetih predujmov in varščin znaša 4.227,86 EUR in se nanaša na prejete 
predujme iz naslova tarif.  

 
Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih  

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 191.088,18 EUR in predstavljajo:  
- obveznost za čiste plače 108.719,11 EUR  
- obveznost za prispevke iz bruto plač 40.335,19 EUR  

- obveznost za davek iz bruto plač 28.561,73 EUR  
- druge obveznosti do zaposlenih 13.472,15 EUR – nadomestilo za prehrano med 

delom, nadomestilo za prevoz na delo in iz njega, premija dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, nadomestilo za ločeno 
življenje, potni stroški. 

 
Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev  

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 50.760,09 EUR in so obveznosti po 
računih dobaviteljev za dobavljeni material in opravljene storitve, ki še niso zapadle 
v plačilo v letu 2013.  

 
Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja  

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so izkazane v znesku 38.730,20 EUR in 
predstavljajo:  
- obveznosti za prispevke na plače 33.167,42 EUR  

- obveznosti iz naslova plačilnih kartic 773,68 EUR 
- obveznosti za neto izplačila po podjemnih pogodbah 4.789,10 EUR 

 
Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega 
kontnega načrta  

Obveznosti do uporabnikov EKN znašajo 0 EUR.  
 

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

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

0 EUR. Obveznost za plačilo DDPO. 
 
Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve  

Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki  
Na dan 31.12.2013 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 31.12.2013 znaša 288.253,92 EUR.  
 

Agencija za leti 2011 in 2012 še nima potrjenega letnega poročila, vendar se je kljub 
temu odločila, da vse nove investicije prenese na sredstva v upravljanju, saj so bila 

nabavljena iz javnih sredstev. Glede na ugotovitve notranje revizije nimamo 
ustrezne podlage za razporeditev presežka prihodkov nad odhodki na obveznosti za 
neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva. Iz presežka smo tako v 

letu 2011 prenesli na neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v 
znesku 110.253,03  EUR v letu 2013 pa v znesku 193.500,59 EUR. 

 
 
Konti skupine 985 presežek prihodkov nad odhodki  

STANJE OZ. SPREMEMBA 
stanje na dan 31.12.2013   

ZNESEK 
1.166.323,34 EUR 

 

 
  

5.1.3 Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

določenih uporabnikov za obdobje od 01.01.2013 do 31.12.2013 
– 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 01.01.2013 
do 31.12.2013 znašali 3.322.103,48 EUR ob naslednji strukturi:  

 
- prihodki iz sredstev javnih financ  1.314.507,13 EUR 
- prihodki iz sredstev KZPS  513.368,19 EUR 

- prihodki iz tarif  1.468.292,10 EUR 
- prihodki iz javne službe  19.009,22 EUR 

- prihodki kot povračilo stroškov iz EU   5.580,27 EUR 
- prihodki od obresti 160,25 EUR 
- finančni prihodki – izravnave 17,84 EUR 

- prevrednotovalni prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1.168,48 EUR 
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2. CELOTNI ODHODKI  
 

Konti skupine 46 – zaračunani odhodki določenih uporabnikov enotnega 
kontnega načrta  
Odhodki iz poslovanja so znašali 2.710.162,49 EUR na dan 31.12.2013, njihova 

struktura je sledeča:  
- stroški materiala 74.371,23 EUR: Glavni nameni te porabe so: pisarniški 

material, drobni inventar, strokovna literatura, čistila, elektrika, gorivo. 
- stroški storitev  700.103,36 EUR: Glavni nameni te porabe so: tekoče 

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

varovanja, najemnine. 
- stroški dela 1.918,763,97 EUR – plače s prispevki, regres za letni dopust in 

materialni prejemki zaposlenih.  
- finančni odhodki   6.417,66 EUR  obresti iz naslova plačnih nesorazmerij. 
- drugi odhodki 10.030,90 EUR  iz naslova plačanih denarnih kazni. 

- prevrednotovalni odhodki 475,37 EUR iz naslova manjka OS. 
 

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah in je bila v letu 2013 v višini 
92.541,71 EUR, v celoti pa je bila knjižena v breme obveznosti za sredstva prejeta v 
upravljanje. 

 
Ob pregledu poslovanja agencije v poslovnem letu 2013 in analizi prihodkov 

in odhodkov v skladu z računovodskim načelom so izkazani presežki 
prihodkov nad odhodki v letu 2013 v višini 611.940,99 EUR.   
 

3. SODILA, KI SLUŽIJO RAZPOREJANJU PRIHODKOV, ODHODKOV, 

SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

Agencija je v letu 2013 uporabljala pri razporejanju prihodkov in odhodkov sodila, ki 
jih je sprejel Svet agencije skladno z Zakonom o preglednosti finančnih odnosov in 

ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1) (Ur.l. RS, št. 33/2011).  

Sodila za leto 2013 so bila pripravljena na podlagi načrtovanih delovnih dni po 
posameznem področju in vrsti financiranja. Odmik od sodil, pa je agencija pripravila 
glede na dejansko opravljeno število dni po posamezni vrsti financiranja. 

 
Odmik od sodil v letu 2013 je bil izračunan v višini 1,16% glede na celotne stroške, 

in glede na minimalno razliko le-ta ne vpliva na bilančne izkaze.  
 
 

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

 
V letu 2013 je bilo planiranih 1.179.170 EUR prihodkov od tarif od tega je bilo 
realiziranih v višini 1.468.292,10 EUR. Do razlike je prišlo zaradi večjega števila 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201133&stevilka=1584
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upravnih postopkov glede na plan in posledično je prišlo do odstopanj med planom 
in realizacijo. 

 
Realizacija prihodkov iz naslova tarif po področjih 

Področje Plan 2013 
Realizacija 
2013 

% 
Prihodkov 

Plovnost 228.316 €  326.387,56 €  142,99% 

Letalske operacije in 

licenciranje osebja 
570.171 € 687.478,37 € 120,57 % 

Letališča in varovanje 380.683 € 454.426,17 € 119,37 % 

Skupna vsota 1.179.170 € 1.468.292,10€ 124,53% 

 

 
Odhodki v letu 2013 so bili planirani v višini 1.179.170 € in sicer bi se porabili za 

plače, materialne stroške in investicije. Dejanskih odhodkov v letu 2013 iz naslova 
tarif je bilo za 1.063.365,17 EUR. Odhodki iz naslova tarif so bili v letu 2013 nižji od 
planiranih  saj do sredine decembra 2013 nismo uspeli pridobiti soglasja za dodatne 

zaposlitve, ravno tako pa nismo uspeli realizirati vseh izobraževanj in  investicij. 
 

Realizacija odhodkov iz naslova tarif po namenu 

NAMEN Plan 2013 Realizacija 2013 % realizacije 2013 

Plače 743.794 € 698.941,84 93,97 % 

Materialni stroški 337.366 € 280.949,95 83,28 % 

Investicije 98.010 € 83.473,38 85,17 % 

Skupna vsota 1.179.170 € 1.063.365,17 90,18 % 

 
5. PODATKI IN POJASNILA O POVPREČNI IZPLAČANI DELOVNI 
USPEŠNOSTI 

 
Akontacija delovne uspešnosti v letu 2013 je bila izplačana v višini 100.000,00 EUR 

bruto plus prispevki in sicer je bila izplačana 18.12.2013. 
 
V bilanci prihodkov in odhodkov Programa dela in finančnega načrta Javne agencije 

za civilno letalstvo RS za leto 2013 pod kontom 4003 je določen obseg sredstev za 
delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 100.000,00 

EUR. 
 

Na podlagi 15. člena, 32. člena in 3. točke prvega odstavka 33. člena Sklepa o 
ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, 22.i člena Zakona 
o sistemu plač v javnem sektorju in v skladu s na 21. seji Sveta Javne agencije za 

civilno letalstvo RS sprejetim Programom dela in finančnim načrtom Javne agencije 
za civilno letalstvo RS za leto 2013, h kateremu je Vlada RS Slovenije podala 

soglasje s sklepom,  številka: 47601-7/2013/4 z dne 13.03.2013, je direktor 
agencije izdal sklep o izplačilu delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 2013 št. 1002-12/2013/2-CAA0102 z dne 09.12.2013. 
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Do izplačila dodatka za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu so bili  upravičeni zaposleni, ki so v letu 2013 pridobili oceno delovne uspešnosti 

za leto 2012 (skupaj 45 zaposlenih) in bili ocenjeni z oceno odlično (21 zaposlenih), 
oceno zelo dobro (16 zaposlenih) ali oceno dobro (8 zaposlenih). Ocene delovne 
uspešnosti so razvidne iz ocenjevalnih listov javnih uslužbencev, ki so jih izpolnili 

neposredni vodje, ocenjevali pa so uslužbence po naslednjih kriterijih: 
 strokovnost pri delu (izvajanje nalog zlasti v skladu z veljavnimi standardi oz. 

pravili stroke) 
 obseg dela (izvajanje nalog zlasti glede na količino opravljenega dela in dodatno 

delo) 
 pravočasnost (izvajanje nalog zlasti v skladu s predvidenimi roki in veljavnimi 

standardi oz. s pravili stroke) 

 samostojnost (izvajanje nalog zlasti glede na potrebo po dajanju natančnih 
navodil in po nadzorovanju) 

 zanesljivost (izvajanje nalog zlasti glede na razvijanje novih uporabnih idej in 
dajanje koristnih pobud in predlogov) 

 natančnost (izvajanje nalog zlasti glede na pogostost napak in kvaliteto dela) 

 sodelovanje (izvajanje nalog zlasti v smislu medsebojnega sodelovanja in 
skupinskega dela, odnosa do sodelavcev, prenosa znanja in mentorstva) 

 organiziranje dela (izvajanje nalog zlasti v smislu organiziranja in načrtovanega 
izkoriščanja delovnega časa glede na vsebino nalog in postavljene roke in 
prilagoditev nepredvidenim situacijam) 

 interdisciplinarnost (izvajanje nalog zlasti v smislu povezovanja znanja z različnih 
delovnih področij oz. pregleda nad svojim delovnim področjem) 

 odnos do uporabnikov storitev izvajanje nalog zlasti v smislu sodelovanja in 
servisiranja uporabnikov storitev) 

 komuniciranje (izvajanje nalog zlasti glede na pisno in ustno izražanje ter 

ustvarjanje notranjega in zunanjega socialnega omrežja). 
 

Osnova za določitev bruto višine dodatka za delovno uspešnost posameznega 
zaposlenega je njegova ocena delovne uspešnosti. V ta namen so se ocene delovne 
uspešnosti točkovale:  

 ocena odlično 10 točk, 
 ocena zelo dobro 6 točk in  

 ocena dobro 2 točki.  
 

Določeni obseg sredstev za delovno uspešnost (100.000,00 EUR) se je delil s 

seštevkom točk vseh ocen (322), tako izračunana vrednost 1 točke (310,56 EUR) pa 
se pomnoži s številom točk, ki zaposlenemu pripadajo glede na pridobljeno oceno.  

 
Dodatek za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu je tako 
znašal:  

 za oceno odlično 3.105,59 EUR bruto,  
 za oceno zelo dobro 1.863,35 EUR bruto in 

 za zaposlene z oceno dobro 621,12 EUR bruto. 
 

Povprečno izplačana delovna uspešnost glede na strokovno zahtevnost delovnih 
mest: 
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Delovno mesto Povprečna izplačana 
delovna uspešnost 

Letalski nadzornik I 2.795,03 € 

Letalski nadzornik II  2.691,51 € 

Letalski nadzornik III 1.863,35 € 

Nadzornik I 2.070,39 € 

Nadzornik II 2.277,43 € 

Nadzornik III 1.759,83 € 

Drugi 1.863,35 € 

Povprečna vrednost  2.040,82 € 

 
 
 

5.1.4 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

 
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja 

javnofinančnih prihodkov in odhodkov.  
 
1. PRIHODKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA  

 
Skupni znesek prihodkov po načelu denarnega toka znaša 3.228.171,42 EUR.  

Konti skupine 71 – nedavčni prihodki  
V obdobju poslovanja 01.01.2013 do 31.12.2013 so nedavčni prihodki izkazani v 

višini 1.984.396,24 EUR in se sestavljeni iz naslednjih postavk:  
 
- prihodki od obresti 160,25 EUR  

- prihodki iz naslova pristojbin 513.368,19 EUR 
- prihodki od tarif   1.455.645,18 EUR 

- prihodki od javne službe  15.222,62 EUR 
 
Konti skupine 72 – kapitalski prihodki  

V skupini 72 je bilo prihodkov za 1.170,00 EUR iz naslova prodaje osebnih vozil. 
 

Konti skupine 74 - transferni prihodki  
V poslovnem letu 2013 je CAA prejela sredstva iz državnega proračuna v višini 
1.237.024,91 EUR, katera so bila uporabljena za materialne stroške in storitve za 

nemoteno poslovanje, za plače zaposlenih z vsemi dodatki v CAA. 
  

Konti skupine 78 – prejeta sredstva iz Evropske unije  
CAA je prejela sredstva iz EU v višini 5.580,27 EUR v poslovnem letu 2013 iz naslova 
vračila potnih stroškov.  

 
2. ODHODKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA  

 
Skupni znesek odhodkov po načelu denarnega toka je 2.753.975,24 EUR  
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Konti skupine 40 – tekoči odhodki  
V poslovnem letu 2013 CAA izkazuje tekoče odhodke po načelu denarnega toka v 

višini 2.665.703,48 EUR, njihova struktura je sledeča: 
- plače in drugi izdatki zaposlenih 1.629.736,97 EUR  
- prispevki delodajalcev 239.413,26 EUR  

- izdatki za blago in storitve 794.563,69 EUR – večji izdatki so: tekoče vzdrževanje  
strojne opreme, ter druge opreme za nemoteno poslovanje, stroški izobraževanja 

zaposlenih, stroški za službena potovanja zaposlenih, stroški čiščenja, varovanja, 
stroški mobilne in stacionarne telefonije, stroški reprezentance,  pisarniški material, 

drobni inventar, strokovna literatura, čistila, elektrika, gorivo, stroški selitve. 
-plačilo zamudnih obresti  1.989,56 EUR iz naslova plačila regresa za leto 2012. 
 

Konti skupine 42 – investicijski odhodki  
Investicijski odhodki poslovnega leta 2013 so izkazani v višini 88.271,76 EUR in so 

nastali ob nabavi novih osnovnih sredstev – dveh osebnih vozil,  pisarniškega 

pohištva, strojne računalniške opreme, programske opreme,  registrator delovnega 
časa, sistem brezprekinitvenega napajanja UPS in druge opreme 

 
Ob pregledu poslovanja CAA in analizi prihodkov in odhodkov po načelu 

denarnega toka je ugotovljen presežek  prihodkov nad odhodki v višini 
474.196,18 EUR. 

 
 
 

5.2 Računovodski izkazi  

 
Računovodski izkazi obsegajo:  
 

- bilanca stanja na dan 31.12.2013 
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

od 01.01.2013 do 31.12.2013 
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov  
- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 01.01.2013 do 31.12.2013  

- izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov od 01.01.2013 do 
31.12.2013  

- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 
01.01.2013 do 31.12.2013  

- stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil v letu 2013  

- izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov  
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6 ZAKLJUČEK 

 

Letno poročilo agencije je revidirala družba za revidiranje IN REVIZIJA d.o.o., 
Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana, ki je bila izbrana po postopku zbiranja ponudb in 
je bila potrjena s sklepom Sveta agencije z dne 09.12.2013. 

Letno poročilo je bilo pripravljeno na sedežu Javne agencije za civilno letalstvo 
Republike Slovenije februarja 2013. 

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

presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka prihodkov nad odhodki v 
znesku 611.940,99 EUR predlagamo, da se presežek porabi za: 

 Znesek v višini 193.500,59 EUR se prenese na konto 980 (obveznosti za 

neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva), za vse 
nove investicije v letih 2012 in 2013, da bo knjigovodska vrednost vseh osnovnih 

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

O porabi presežka prihodkov nad odhodki v višini 418.440,40 EUR bo agencija 
pripravila predlog naknadno zaradi menjave vodstva. 

 

 

 



 
 

 

 

7 PRILOGE 

7.1 Izkazi 

 
 
 
IME UPORABNIKA:  

ŠIFRA 
UPORABNIKA*: 16586 

Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije    

SEDEŽ UPORABNIKA:  ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110 

Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana    

   MATIČNA ŠTEVILKA: 3933083000 

 
 
    

BILANCA STANJA 

na dan 31.12.2013 

     
 

   

(v eurih, brez 
centov) 

ČLENITEV   

Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV 

KONTOV   
Tekoče 

leto 
Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

  SREDSTVA       

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

001 288.315 269.025 

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 35.341 35.341 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 10.169 3.977 

02 NEPREMIČNINE 004 0 0 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 0 0 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 441.736 330.151  
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05 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH 
SREDSTEV 

007 178.593 92.490 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 

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

012 1.451.069 872.620 

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

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 789.846 296.827 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 488.458 299.328 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 150 0 

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 171.013 93.532 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 1.602 1.228 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 181.705 

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

023 0 0 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 

34 PROIZVODI 028 0 0 

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 

  
I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 

032 1.739.384 1.141.645 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 

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

034 284.807 206.467 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 4.228 12.844 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 191.088 126.288 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 50.761 39.142 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 38.730 28.096 

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 0 0 

25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 97 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 

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

044 1.454.577 935.178 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 

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

050 0 0 

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

051 0 0 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 

980 
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 

056 288.254 187.295 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 1.166.323 747.883 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 

  
I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 

060 1.739.384 1.141.645 
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99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 

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

            

           
(v eurih, brez 

centov) 

NAZIV 
Oznaka 
za AOP 

 Z N E S E K 

Nabavna 
vrednost 

(1.1.) 

Popravek 
vrednost 

(1.1.) 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Povečanje 
popravka 
vrednosti 

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti 

Amortizacija 
 Neodpisana 

vrednost (31.12.) 

 
Prevrednotenje 

zaradi 
okrepitve  

Prevrednotenje 
zaradi oslabitve 

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

9) 
11 12 

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

700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

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

D. Zemljišča 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

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

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

708 365.493 96.467 112.308 92.542 724 247 0 288.315 0 0 

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

B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 35.280 3.977 0 6.192 0 0 0 25.111 0 0 

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

D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 330.152 92.490 112.308 86.350 724 247 0 263.143 0 0 
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III. Neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva v finančnem najemu 
(717+718+719+720+721+722+723) 

716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

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

D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

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

            

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

                        

           
(v eurih, brez 

centov) 

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL 
Oznaka za 

AOP 

 Z N E S E K 

Znesek 
naložb in 

danih 
posojil  
(1.1.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 
(1.1.) 

Znesek 
povečanja 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
povečanj 

popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
naložb in 

danih 
posojil 

(31.12.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

(31.12.) 

Knjigovodska 
vrednost 
naložb in 

danih posojil 
(31.12.) 

Znesek odpisanih 
naložb in danih posojil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12 

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

800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

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

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

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

806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

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

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

810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

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

814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Namensko premoženje, preneseno javnim 
skladom 

815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

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

819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

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

4. Dolgoročno dana posojila finančnim 
institucijam 

824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem 
države 

826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Dolgoročno dana posojila državnemu 
proračunu 

827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

C. Dolgoročno dani depoziti 
(833+834) 

832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

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

III. Skupaj  
(800+819) 

836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV 

od 1. januarja do 31.12.2013 

     
 

   

(v eurih, brez 
centov) 

ČLENITEV   

Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV 

KONTOV   Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

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

860 3.320.757 3.639.226 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 3.315.177 3.631.895 

  
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

862 0 0 

  
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

863 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  864 5.580 7.331 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 178 0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 0 676 

  
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(868+869) 

867 1.168 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 1.168 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0 

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

870 3.322.103 3.639.902 

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

871 774.474 999.598 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA  872 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 873 74.371 113.952 

461 STROŠKI STORITEV 874 700.103 885.646 

  
F) STROŠKI DELA 
(876+877+878) 

875 1.918.764 1.945.919 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 1.527.478 1.545.967 
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del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 244.918 251.957 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 146.368 147.995 

462 G) AMORTIZACIJA 879 0 0 

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 

465,00  J) DRUGI STROŠKI 881 0 0 

467 K) FINANČNI ODHODKI  882 6.418 113 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 10.031 0 

  
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(885+886) 

884 475 728 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 283 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 475 445 

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

887 2.710.162 2.946.358 

  
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(870-887) 

888 611.941 693.544 

  
P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(887-870) 

889 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 129 

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

891 611.941 693.415 

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

892 0 0 

  
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega 
obdobja 

893 0 0 

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

894 49 51 

  Število mesecev poslovanja 895 12 12 

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

od 1. januarja do  31.12.2013 

     

    

(v eurih, brez 
centov) 

ČLENITEV 
KONTOV 

  
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
NAZIV KONTA 

  Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

  
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(402+431) 

401 
3.228.171 3.071.565 

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

402 
3.228.171 3.071.565 

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

403 
1.237.025 1.832.750 

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

404 
1.237.025 1.832.750 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo  405 1.237.025 1.832.750 

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

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

407 
0 0 

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

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

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

410 
0 0 

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

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

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

413 
0 0 

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

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

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 
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del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 

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

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

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

420 
1.991.146 1.238.815 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 1.969.013 711.845 

del 7102 Prejete obresti 422 160 675 

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

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 15.223 518.964 

72 Kapitalski prihodki 425 1.170 0 

730  Prejete donacije iz domačih virov 426 0 0 

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 7.331 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 5.580 0 

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

431 
0 0 

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

del 7102 Prejete obresti 433 0 0 

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

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

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

  
II. SKUPAJ ODHODKI  
(438+481) 

437 
2.753.976 3.154.015 

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

438 
2.753.976 3.154.015 

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

439 
1.629.737 1.716.481 

del 4000 Plače in dodatki 440 1.382.269 1.575.697 

del 4001 Regres za letni dopust 441 44.438 11.990 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 103.030 110.361 

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 100.000 0 

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 0 0 
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del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 0 18.433 

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

447 
239.413 273.871 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 121.143 140.743 

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 105.050 111.667 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 924 1.074 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 1.481 1.445 

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 10.815 18.942 

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

453 
794.564 1.032.589 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  454 173.273 164.083 

del 4021 Posebni material in storitve 455 6.431 12.735 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 60.052 60.992 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 58.175 74.751 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 122.489 234.731 

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 126.333 90.733 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  460 7.515 12.284 

del 4027 Kazni in odškodnine 461 10.031 0 

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 230.265 382.280 

403 D. Plačila domačih obresti 464 1.990 113 

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 

410 F. Subvencije 466 0 0 

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 

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

470 
88.272 130.961 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 23.990 0 

4202 Nakup opreme 473 64.282 130.961 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 0 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0 
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4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0 

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

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 

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

481 
0 0 

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

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

483 
0 0 

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

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

485 
474.195 0 

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

486 
0 82.450 

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

od 1. januarja do 31.12.2013 

     
    (v eurih, brez centov) 

ČLENITEV 
KONTOV 

  
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
NAZIV KONTA 

  Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

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

500 0 0 

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

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0 

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

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0 

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0 

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0 

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0 

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0 

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0 

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0 

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

512 0 0 

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0 

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0 

4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 515 0 0 
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4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0 

4404 Dana posojila privatnim podjetjem  517 0 0 

4405 Dana posojila občinam 518 0 0 

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0 

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0 

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0 

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0 

  

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

524 0 0 

  

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

525 0 0 

     

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

od 1. januarja do  31.12.2013 

     
 

   

(v eurih, brez 
centov) 

ČLENITEV 
KONTOV 

  
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
NAZIV KONTA 

  Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

50 
VII. ZADOLŽEVANJE 
(551+559) 

550 0 0 

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

551 0 0 

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0 

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0 

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0 

55 
VIII. ODPLAČILA DOLGA 
(561+569) 

560 0 0 

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

561 0 0 

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0 

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0 
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551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0 

  
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 
(550-560) 

570 0 0 

  
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 
(560-550) 

571 0 0 

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

572 468.788 0 

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

573 0 82.450 

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

od 1. januarja do  31.12.2013 

     
 

   

(v eurih, brez 
centov) 

ČLENITEV 
PODSKUPIN 

KONTOV 

  

Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
NAZIV PODSKUPINE KONTOV 

  

Prihodki in 
odhodki za 

izvajanje javne 
službe 

Prihodki in odhodki 
od prodaje blaga in 

storitev na trgu 

1 2 3 4 5 

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

660 
3.320.757 0 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 3.315.177 0 

  
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

662 
0 0 

  
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

663 
0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  664 5.580 0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 178 0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 0 0 

  
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(668+669) 

667 
1.168 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 1.168 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 0 0 

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

670 
3.322.103 0 

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

671 
774.474 0 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA  672 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 673 74.371 0 

461 STROŠKI STORITEV 674 700.103 0 
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F) STROŠKI DELA 
(676+677+678) 

675 
1.918.764 0 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 1.527.478 0 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 244.918 0 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 146.368 0 

462 G) AMORTIZACIJA 679 0 0 

463 H) REZERVACIJE 680 0 0 

465,00  J) DRUGI STROŠKI 681 0 0 

467 K) FINANČNI ODHODKI  682 6.418 0 

468 L) DRUGI ODHODKI 683 10.031 0 

  
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(685+686) 

684 
475 0 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 475 0 

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

687 
2.710.162 0 

  
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(670-687) 

688 
611.941 0 

  
P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(687-670)  

689 
0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0 

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

691 

611.941 0 

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

692 

0 0 

  
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega 
obdobja 

693 
0 0 

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

 
 



 
 

 

7.2 Revizorjevo poročilo 
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