
  

1. CAA konferenca o letalski varnosti 
Hotel Kompas, Hit Alpinea, Borovška cesta 100 

Kranjska Gora, 9.–10. maj 2019 

  
 

 

DAN 1 
 

URA Naslov/nosilec 

08:00 – 09:00 Registracija udeležencev 

09:00 – 09:30 Uvodni nagovor 

 Rok Marolt, direktor, Agencija za civilno letalstvo 

 mag. Damjan Horvat, v.d. generalnega direktorja, Direktorat za letalski in pomorski 
promet, Ministrstvo za infrastrukturo 

09:30 – 11:00 Vsebinski sklop 1: Upravljanje letalske varnosti na nacionalni ravni  

 Implementacija državnega načrta za varnost v letalstvu, Melita Pristov, sekretarka, 
Ministrstvo za infrastrukturo 

 Poročanje o dogodkih v skladu z Uredbo (EU) 376/2014 in kultura pravičnosti, Anna Marija 
Korošec, letalska nadzornica III, in Srečko Janša, sekretar, Agencija za civilno letalstvo  

 Letno poročilo CAA o letalski varnosti za leto 2018, mag. Jerneja Šifrer, nadzornica I, 
Agencija za civilno letalstvo 

11:00 – 11:30 Odmor za kavo 

11:30 – 13:00 Vsebinski sklop 2: Novi izzivi v letalstvu 

 Droni – priložnosti in tveganja, Ana Hožič, nadzornica I, Agencija za civilno letalstvo 

 Seznanitev s trgovino z belim blagom v povezavi z letalstvom, Tanja Mališnik, inštruktor 
kabinskega osebja, Adria Airways d.o.o. 

 Primer uporabe FRAM metode za varnostno analizo funkcij predvzletnih operacij 
športnega letala, prof. dr. Miha Mraz in Matic Tkalec, Fakulteta za računalništvo in 
informatiko 

13:00 – 14:00 Kosilo 

14:00 – 15:00 Vsebinski sklop 3: Varnost na letališčih 

 Predstavitev varnostnih dogodkov v letu 2018 na letališču Ljubljana, Peter Jakša, strokovni 
sodelavec za varnost, Fraport Slovenija 

 Upravljanje z biotopi – nižanje tveganja za letalski promet, Vanja Svetina, koordinator 
Ekološke študije za Aerodrom Ljubljana, Ustanova Fundacija Družba znanja in vrednote 
narave 

15:00 – 15:30 Odmor za kavo 

15:30 – 17:00 Vsebinski sklop 4: Helikopterske operacije  

 Predstavitev načina identifikacije indikatorjev letalske varnosti (SPI) za helikopterske 
operatorje in pregled statistik, ki se nanašajo na dogodke povezane s helikopterskimi 
operacijami, Damjan Bregar, letalski nadzornik I, Agencija za civilno letalstvo 

 Upravljanje sistema letalske varnosti v LPE, Tomaž Meze, pilot, letalsko varnostni 
nadzornik, Letalska policijska enota 

 Politika letalske varnosti vojaškega letalstva SV, major Ivan Šmon, pilot, Vojaški letalski 
organ 

17.00 – 17.15 Zaključek prvega dne konference 

19.00 – 21.00      Večerja  

 



  
 

  
 

DAN 2 
 

URA Naslov/nosilec 

08:00 – 09:00 Registracija udeležencev 

09:00 – 11:00 Vsebinski sklop 5: Državni načrt za varnost v letalstvu – izbrane vsebine 

 Tveganja v letalstvu povezana z ognjem, dimom in hlapi, Arber Kramar, letalski nadzornik 
II, Agencija za civilno letalstvo 

 Kršitve zračnega prostora – predstavitev “European Action Plan for Airspace Infringement 
Risk Reduction” in dogodkov v letu 2018, Vito Persoglia, letalski nadzornik II, Agencija za 
civilno letalstvo  

 Prizadevanja za varnost prostih letalcev v Sloveniji in Evropi, Bojan Žižmond, predsednik 
ZPLS 

 SAFE STOP sistemi – anti dron aplikacija, Uroš Kravos, direktor, Timtec d.o.o. 

11:00 – 11:30 Odmor za kavo 

11:30 – 13:30 Vsebinski sklop 6: Obravnava varnostnih dogodkov in SAR 

 Prispevanje k letalski varnosti s področja preiskovanja letalskih nesreč in incidentov – 
varnostna priporočila, DA ali NE?, Toni Stojčevski, vodja, in Karmen Potočar, svetovalka, 
Služba za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov   

 Varnostni dogodki v KZPS, Robert Šegula, kontrolor zračnega prometa, Oddelek za varnost 
v zračnem prometu, Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o. 

 VFR pilot se mora nenamernemu letenju v instrumentalnih meteoroloških pogojih 
izogibati za vsako ceno, Domen Grauf, udeleženec delavnice EASA VFR to IMC Experience 
Project 

 Iskanje in reševanje (SAR) in satelitski navigacijski sistem Galileo, Claude M. Cauwe, 
Evropska komisija 

13:30 – 13:45 Zaključek konference 

 
 
 
 
 


