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Številka: 3720-1/2019/41 
Datum: 10. 7. 2019 
 

 

Spoštovani, 

 

pred vami je povzetek poročila o letalski varnosti za leto 2018.  

 

Leto 2017 je bilo izjemno za globalno letalsko varnost, z najmanj smrtnimi žrtvami v zgodovini 

letalske industrije. Za regulatorje in nadzorne organe v letalstvu, to ne pomeni, da je delo končano, 

ampak si moramo prizadevati, da se pozitivni trend nadaljuje, saj se letalstvo nenehno razvija in je 

zaradi tega podvrženo novim izzivom (kot npr. droni, kibernetska varnost, novi poslovni modeli), ob 

tem pa se povečuje tudi število opravljenih letov.  

 

Število nesreč, ki vključujejo redne komercialne operacije z zrakoplovi z največjo maso nad 5700 kg 

in so se zgodile v eni od 56 držav v regijah ICAO EUR / NAT, se je v letu 2018 povečalo v primerjavi 

z letom 2017: 26 takih nesreč se je zgodilo leta 2018, vključno z dvema nesrečama s skupno 72 

smrtnimi žrtvami. V istem obdobju se je povečalo število načrtovanih komercialnih odhodov, zaradi 

česar je stopnja nesreč na regionalni ravni 2,74 nesreč na milijon odhodov, kar je za 78 % več kot 

v letu 2017 (1,54 nesreč na milijon odhodov), vendar je na primerljivi ravni kot med letoma 2013 in 

2016.1 

 

Akcije, ki bodo s strani EASA in s strani držav izvedene, da bi se pozitivni rezultati iz leta 2017 na 

področju letalske varnosti nadaljevali tudi v prihodnje, so zbrane v EPAS-u2, ki pokriva obdobje 2019–

2023. Slovenija te naloge konkretizira v slovenskem Državnem načrtu za varnost v letalstvu3, ki je 

hkrati dokument, ki definira naloge za implementacijo Državnega programa za upravljanje varnosti 

v civilnem letalstvu4. 

 

Leto 2018 je bilo za letalstvo, poleg naporov za ohranjanje varnosti, pomembno tudi z regulatornega 

vidika. Evropska komisija je 7. decembra 2015 sprejela novo letalsko strategijo za Evropo. Omenjena 

strategija vključuje načrt za ustrezno obravnavanje prihodnjih izzivov, s katerimi se sooča letalski 

sektor EU, prav tako je njen cilj izboljšati konkurenčnost evropske letalske in vesoljske industrije po 

vsem svetu. Zato ta načrt poleg gospodarskih ukrepov vključuje tudi predlog za revizijo osnovne 

uredbe, z namenom da se zagotovijo potrebne prilagoditve regulativne strukture, pomembne za 

letalstvo v Evropi. V zadnjih treh letih se je o predlogu za novo osnovno uredbo razpravljalo in 

pogajalo. Nova osnovna uredba je zdaj objavljena kot "Uredba (EU) št. 2018/1139 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o določitvi skupnih pravil na področju civilnega letalstva in 

ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu" z dne 22. avgusta 2018 v Uradnem listu 

                                                

1 RASG-EUR Annual Safety Report 2018 
2 The European Plan for Aviation Safety – EPAS 2019–2023: https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/EPAS_2019-

2023%20final.pdf 
3 Slovenian Plan for Aviation Safety – SPAS 2019–2023: https://www.caa.si/upload/editor/file/file42a5705b034840c.pdf 
4 State Safety Programme: https://www.caa.si/upload/editor/file/file090b0ef6c9944dd.pdf 
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Evropske unije in je začela veljati 11. septembra 2018. Popolnoma nadomešča dosedanjo Uredbo 

(ES) št. 216/2008. 

 

Kot navedeno, se bodo prizadevanja za ohranjanje in izboljševanje nivoja letalske varnosti 

nadaljevala. Da bi dosegli izboljšanje varnosti v letalstvu, je potrebno poročati, zbirati, shranjevati, 

varovati, izmenjevati, razširjati in analizirati ustrezne informacije v zvezi z varnostjo v civilnem 

letalstvu ter izvajati ustrezne varnostne ukrepe na podlagi zbranih informacij. Ta proaktivni in na 

dokazih temelječi pristop morajo uporabljati ustrezni organi držav članic za varnost v letalstvu, 

organizacije v okviru svojega sistema upravljanja varnosti in EASA. 

 

Uredba (EU) št. 376/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o poročanju, analizi in spremljanju 

dogodkov v civilnem letalstvu, spremembi Uredbe (EU) št. 996/2010 Evropskega parlamenta in Sveta 

ter razveljavitvi Direktive 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta in uredb Komisije (ES) št. 

1321/2007 in (ES) št. 1330/2007 (v nadaljevanju Uredba (EU) št. 376/2014), ki regulira področje 

poročanja o dogodkih v civilnem letalstvu, je sedaj v uporabi že nekaj let. V tem času beležimo 

izboljšanje na področju stopnje poročanja, pozitiven trend se kaže na področju pravočasno oddanih 

poročil o dogodkih, pravočasnem posredovanju analiz in zaključnih poročil ter na področju zvišanja 

kakovosti le-teh, kar nas zelo veseli, saj kaže na to, da sistemi skladnosti in letalske varnosti 

poročevalcev dozorevajo in se izboljšujejo.   
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Oznake 

ATO   Approved Training Organisation 

CAA-JP   CAA oznaka za dogodek jadralnega padalca 

CAA-JZ   CAA oznaka za dogodek jadralnega zmaja 

CAA-P   CAA oznaka za dogodek padalca 

CAP   Corrective Action Plan - plan korektivnih ukrepov 

CAT   Commercial Air Transport – komercialni zračni prevoz 

CAT-A   Commercial Air Transport-aeroplanes – letalski komercialni zračni prevoz 

CMSMSM  Compliance Monitoring and Safety Management System Manual – Priročnik za 

   upravljanje skladnosti in letalske varnosti 

EASA   European Union Aviation Safety Agency - Evropska agencija za civilno letalstvo 

ECCAIRS   European Co-ordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems 

   (nacionalna baza poročil o dogodkih) 

ECR   European Central Repository – Evropski centralni repozitorij 

EPAS   European Plan for Aviation Safety – Evropski plan letalske varnosti  

JCTF   Just Culture Task Force 

KZP   Kontroliran zračni prostor 

KZPS   Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. 

MTOM   Maximum Take-Off Mass – največja vzletna masa 

OLF   Online Framework – ICAO spletna baza 

PQ   Protocol Question – (ICAO) postopkovno vprašanje 

SACA   Safety assessment of community aircraft – preverjanje na ploščadi (zrakoplovov  

držav EU) 

SAFA   Safety assessment of foreign aircraft – preverjanje na ploščadi (tujih zrakoplovov) 

SPAS   Slovenian Plan for Aviation Safety  - Državni načrt za varnost v letalstvu 

SPI   Safety Performance Indicator – kazalnik varnostne uspešnosti  

SSP   State Safety Programme – Državni varnostni program 

TMA   Terminal Control Area – terminalno območje 

ULN   Ultralahka letalna naprava 

 

  



 

 

 

Povzetek letnega poročila o letalski varnosti 2018 Stran 7 od 49 

 

 

Taksonomija ADREP (taksonomija Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO)), se 

uporablja za določanje kategorije dogodka in je skladna s programsko opremo ECCAIRS): 

 

ADRM   Aerodrome 

AMAN   Abrupt Maneuver 

ARC   Abnormal runway contact 

ATM   ATM/CNS 

BIRD   Bird strike 

CABIN   Cabin safety events 

CFIT   Controlled flight into towards terrain 

CTOL   Collision with obstacle(s) during take-off and landing 

EVAC   Evacuation 

EXTL   External load related occurrences 

F-NI   Fire/Smoke (non-impact) 

F-POST   Fire/Smoke (post impact) 

FUEL   Fuel related 

ICE   Icing 

GCOL   Ground Collision 

GTOW   Glider towing related events 

LALT   Low altitude operations 

LOC-G   Loss of control – ground 

LOC-I   Loss of control – Inflight 

LOLI   Loss of lifting conditions En‐Route 

MAC   Airprox / ACAS alert / loss of separation / (near) mid-air collisions 

MED   Medical 

NAV   Navigation error 

RAMP   Ground handling 

RE   Runway excursion  

RI   Runway incursion – vehicle, aircraft or person 

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

SCF-PP   Powerplant failure or malfunction 

SEC   Security related 

TURB   Turbulence encounter 

UIMC   Unintended flight in IMC 

UNK   Unknown or undetermined 

USOS   Undershoot/Overshoot 

WILD   Collision Wildlife 

WSTRW   Windshear or thunderstorm 

OTHR   Other 
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Uvod 

 

Agencija za civilno letalstvo (v nadaljevanju CAA) v skladu s poglavjem 4.9.5 Priročnika za 

upravljanje skladnosti in letalske varnosti (CMSMSM) izdaja letno poročilo o letalski varnosti za leto 

2018. 

 

Letno poročilo o letalski varnosti za leto 2018 je tretje tovrstno letno poročilo, ki je na voljo vsako 

leto za preteklo leto, kot to zahteva 11. točka 13. člena Uredbe (EU) št. 376/2014 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v civilnem 

letalstvu, spremembi Uredbe (EU) št. 996/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi 

Direktive 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredb Komisije (ES) št. 1321/2007 in (ES) 

št. 1330/2007. 

 

Da bi javnost obvestile o stopnji varnosti v civilnem letalstvu, vsaka država članica vsaj enkrat na 

leto objavi poročilo o varnosti. Letno poročilo o varnosti vsebuje informacije v zbirni in anonimizirani 

obliki o vrstah dogodkov in druge informacije v zvezi z varnostjo, poročane v okviru nacionalnih 

sistemov obveznega in prostovoljnega poročanja, opredeli trende in opredeli ukrepe, ki so bili 

sprejeti.  

 

Letno poročilo predstavlja interni dokument CAA, njegov povzetek, ki ga imate pred seboj, pa je 

objavljen na spletni strani CAA in na ta način na voljo javnosti. Obsežnejše poročilo je namenjeno 

seznanitvi zaposlenih v CAA o varnostno pomembnih dogodkih, s katerimi je CAA seznanjena v 

določenem letu, ter članom delovne skupine za implementacijo Državnega programa za upravljanje 

varnosti v civilnem letalstvu. Na podlagi tega poročila CAA razvije portfolio organizacij, ki služi 

lažjemu planiranju nadzorov. Poleg statističnega pregleda zbranih podatkov o letalski varnosti 

poročilo določa tudi trende ali ponavljajoče se neskladnosti, ki so opažene, ter posledično opredelitev 

dogodkov, ki zahtevajo pozornost nadzornega organa oziroma dogodkov, ki zahtevajo preiskavo ter 

opredelitev sprejetih ukrepov.  

 

Agencija za civilno letalstvo je dolžna doseženo raven letalske varnosti vsaj ohranjati oziroma jo 

nenehno izboljševati. Pri tem je bistveno zagotoviti visoko kakovostne in popolne podatke, saj lahko 

analize in trendi na podlagi netočnih podatkov dajo zavajajoče rezultate in usmerijo prizadevanja tja, 

kjer ukrepanje ni potrebno oziroma se ukrepi izvajajo na področjih, ki niso varnostna problematična. 
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1 Poročanje o dogodkih 

 

Dne 23. 5. 2016 je bila v Uradnem listu RS objavljena Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o poročanju, 

analizi in spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu (v nadaljevanju Uredba), veljati pa je začela dne 

7. 6. 2016. Uredba je kot pristojni organ za zbiranje, shranjevanje, varovanje, izmenjavo, razširjanje 

in analiziranje ustreznih informacij v zvezi z varnostjo v civilnem letalstvu določila Javno agencijo za 

civilno letalstvo RS.  

 

CAA je z aktivnostmi, navedenimi v prejšnjem odstavku, pričela z dnem 1. 5. 2016.  

 

CAA redno vnaša vsa poročila o dogodkih, o katerih je obveščena preko sistemov obveznega in 

prostovoljnega poročanja, v ECCAIRS (European Co-ordination Centre for Accident and Incident 

Reporting Systems) – nacionalno podatkovno bazo. Konec leta 2017 smo začeli s pripravami za 

prenos podatkov v Evropski centralni repozitorij (European Central Repository – ECR) – evropsko 

centralno podatkovno bazo za shranjevanje vseh poročil o dogodkih, zbranih v Evropski uniji, ki jo 

upravlja Evropska komisija. Države članice smo namreč, skladno z 8. členom Uredbe (EU) št. 

376/2014, dolžne posodabljati ECR, tako da vanjo iz nacionalnih podatkovnih baz prenesemo vse 

informacije v zvezi z varnostjo (slika 1). Poročila o dogodkih se prenesejo v Evropsko centralno 

podatkovno bazo najpozneje 30 dni po vpisu v nacionalno zbirko podatkov. Poročila o dogodkih se 

po potrebi posodabljajo z dodatnimi informacijami v zvezi z varnostjo. V praksi se prenos informacij 

iz nacionalne podatkovne baze v ECR izvede samodejno vsak petek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Poročanje o dogodkih 

 

 

V letu 2017 smo skupaj s Kontrolo zračnega prometa Slovenije (v nadaljevanju KZPS) začeli testno 

uporabljati e-Tokai (EUROCONTROL’s tool-kit for ATM occurrence investigation), orodje, ki je 

namenjeno izvajalcem navigacijskih služb zračnega prometa za poročanje o dogodkih in preiskovanje 

dogodkov. V letu 2018 je bilo orodje dokončno implementirano in je v uporabi tako v KZPS kot tudi 

v CAA. 
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V letu 20185 je bila CAA s 

strani različnih poročevalcev 

obveščena o 654 dogodkih 

(kar sta 102 dogodka več kot 

leta 2017), od tega jih je 553 

klasificiranih kot incident, 9 

kot nesreča (accident)6 in en 

kot resni incident (serious 

incident) (graf 1). Dejansko 

je bilo v letu 2018 na CAA 

posredovanih 8317 poročil o 

dogodkih (brez poročil o 

(končnih) rezultatih analiz). 

 

 

 

Graf 1: Število dogodkov 
glede na razred dogodka 
(class) – leto 2018 

 

 

Število poročil, ki jih prejmemo s strani različnih poročevalcev, se razlikuje in je odvisno od 

kompleksnosti in velikosti organizacij, števila operacij itd. Največje število poročil, ki jih prejmemo 

od posameznih poročevalcev, je 283, sledi 228 in 175 poročil o dogodkih. Število prejetih poročil, ki 

jih je na CAA posredoval posamezni poročevalec, v nobenem primeru ne nakazuje na stopnjo varnosti 

določenega poročevalca, saj je število poročil odvisno tudi od zrelosti sistema upravljanja varnosti, 

ki ga je poročevalec vzpostavil v okviru svojega delovanja. 

  

                                                

5 Podatki se nanašajo na poročila, ki so se zgodila v letu 2018, na rezultate analiz (ki jih morajo poročevalci na CAA poslati v 30 

dneh od dneva, ko so poslali prvo poročilo) in na končne rezultate analiz (ki jih morajo poročevalci na CAA poslati v treh mesecih 

od dneva, ko so poslali prvo poročilo), ki jih je CAA prejela do vključno 5. 4. 2019. 
6 Tu so zajete tako nesreče z letali kot nesreče jadralnih padalcev, zmajev itd. Podrobneje v poglavju 1.1. 
7 Število poročil in število dogodkov se ne ujemata, ker mora v nekaterih primerih v skladu z Uredbo (EU) št. 376/2014 o istem 

dogodku poročati več poročevalcev. 
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Največ dogodkov v letu 2018 

se je zgodilo meseca oktobra 

(89), maja (71), junija (68) in 

septembra (67) (graf 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Število dogodkov po 
mesecih – leto 2018 
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1.1 Nesreče 
 

Poročila o letalskih nesrečah v kategoriji splošnega letalstva (GA) za leto 2018 so predstavljena v 

tabeli 1, v tabeli 2 pa so predstavljeni dogodki/nesreče z različnimi letalnimi napravami (jadralnim 

padalom, jadralnim zmajem in padalom). 

 

1.1.1 Nesreče – splošno letalstvo 

 

V kategoriji splošnega letalstva (GA) v letu 2018 beležimo dve nesreči, v katerih je bilo udeleženo 

jadralno letalo, in sicer: 

- neuspešen prisiljen izvenletališki pristanek v kraju Stari Breg pri Kočevju, dne 19. 6. 2018, 

kategorija LOLI (ena oseba lažje poškodovana); 

- trk motornega letala v teren pri vleki jadralnega letala v bližini Bovca, dne 29. 7. 2018, 

kategorija GTOW (ena smrtna žrtev). 

Poleg tega smo bili s strani španskega preiskovalnega urada obveščeni o nesreči ULN – slovenskega 

proizvajalca. 

 

Tabela 1: Poročila o nesrečah (GA) za leto 2018 

Kategorija 
zrakoplova  

Št. 
Država 

dogodka 
Število 

poškodovanih 

Število 
smrtnih 

žrtev 

Kategorija 
dogodka 

Država izdaje 
licence/operatorja/registracije 

Jadralno letalo 
(MTOM < 2250 
kg) 

1 Slovenija 1 0 LOLI Slovenija 

Motorno letalo 
(MTOM < 2250 
kg) 

1 Slovenija 0 1 GTOW Slovenija 

Ultralahko 
motorno letalo 

1 Španija 0 2 
ARC 

LOC-I 
Francija 

Skupaj 3 / 1 3 / / 

 

 

1.1.2 Nesreče – jadralna padala, jadralni zmaji, padala 

 

V kategoriji jadralnih padal beležimo tri nesreče, v katerih so bili udeleženi slovenski državljani (s 

slovenskimi licencami) in eno nesrečo, v kateri je bil udeležen tuj državljan (s tujo licenco). Smrtnih 

žrtev ni bilo.  

 

V kategoriji jadralnih zmajev beležimo eno nesrečo s težjimi telesnimi poškodbami tujega državljana 

(brez licence). 
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V kategoriji skokov s padali prav tako beležimo eno nesrečo slovenskega državljana (brez poškodb). 

 

Tabela 2: Poročila o dogodkih/nesrečah (z letalnimi napravami) za leto 2018 

Kategorija 
letalne 

naprave 
Št. 

Država 
dogodka 

Število 
poškodovanih 

Število 
smrtnih 

žrtev 

Kategorija 
dogodka 

Država izdaje 
licence/operatorja/registracije 

Jadralno padalo 4 Slovenija 1 0 CAA-JP 
Slovenija (4x) 
Češka (1x) 

Jadralni zmaj 1 Slovenija 1 0 CAA-JZ Belgijski državljan/brez licence 

Padalska 
nesreča 

1 Slovenija 0 0 CAA-P Slovenija 

Skupaj 6 / 2 0 / / 

 

 

1.2 Resni incidenti  
 

 

V letu 2018 smo bili obveščeni o enem resnem incidentu kategorije MAC in NAV, v katerem sta bila 

udeležena zrakoplov iz tujega registra v izvajanju komercialne zračne operacije, v fazi prileta, tipa 

A320 in zrakoplov iz slovenskega registra, tipa Cessna 172 v izvajanju šolskih krogov.  
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1.3 Incidenti in ostali dogodki8 
 

CAA beleži največ dogodkov 

kategorije RAMP (138) 

(znotraj katere je bilo 132 

dogodkov povezanih s 

poskusom prevoza nevarnih 

snovi, v enem primeru pa je 

bila nevarna snov dejansko 

prepeljana iz Francije), OTHR 

(133), NAV (71), BIRD (67) in 

SCF-NP (59) (graf 3). V 

okviru kategorije SEC je bilo 

15 dogodkov povezanih z 

osvetljevanjem z laserjem, v 

okviru kategorije OTHR pa je 

bilo poročano o različnih 

dogodkih, največkrat pa o: 

utrujenosti posadke 28 krat; 

nestabiliziranem priletu 12 

krat; prekoračitvi hitrosti 

(npr. flaps overspeed, A/C 

max. speed exceeded, high 

speed below xx FT) 10 krat; 

motenj v radijski zvezi (RCF) 

23 krat. V kategoriji ADRM je 

bilo 16 krat poročano o tujih 

predmetih na manevrskih 

površinah (FOD). 

Osem dogodkov smo 

kategorizirali z dvema 

kategorijama: 3 krat ADRM in 

WSTRW, 1 krat LOC-G in 

SCF-NP, 1 krat NAV in ATM 

ter 3 krat MAC in NAV. 

 

 

Graf 3: Število incidentov in 
ostalih dogodkov po 
kategorijah – leto 2018 

 

71 % teh dogodkov se je zgodilo v Sloveniji, 59 % slovenskim operatorjem, splošno letalstvo pa 

predstavlja 8 % teh dogodkov.  

                                                

8 V skupino incidenti in ostali dogodki v tem podpoglavju štejemo naslednje razrede dogodkov: incident, major incident, not 

determined, occurrence without safety effect, observation, occurrence with no flight intended, significant incident. Nesreče 

(accident) in resni incidenti (serious incident) so obravnavani ločeno. 
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Poleg RCF dogodkov znotraj kategorije OTHR, kamor spadajo motnje v radijski zvezi med kontrolo 

zračnega prometa in zrakoplovom, kadar vzrok za motnje ni poznan9, smo v petih primerih RCF 

kategorizirali kot SCF-NP, ker je šlo za težave na zrakoplovu, trikrat kot ATM – ATM/CNS, ker je bil 

izpad na strani kontrole zračnega prometa, in enkrat NAV (v primeru tujega CAT zrakoplova), ko je 

bilo dejansko ugotovljeno, da je pilot napačno nastavil frekvenco. 

 

  

                                                

9 Vzrok za RCF ni poznan, ker je bil udeležen tuj zrakoplov, za katerega pa tudi v evropski bazi ni poročila. 
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2 Kazalniki varnostne uspešnosti – SPI 

 

Agencija za civilno letalstvo je v letu 2018 nadaljevala s spremljanjem kazalnikov varnostne 

uspešnosti (SPI – Safety Performance Indicator): 

 SPI – število nesreč v kategoriji splošnega letalstva (jadralnih letal, ULN in motornih letal)   

(graf 5), 

 SPI – število nesreč v kategoriji jadralnih padal, jadralnih zmajev in padal (graf 6), 

 SPI – skupno število SCF-NP incidentov v kategoriji CAT-A (graf 7), 

 SPI – skupno število CFIT incidentov v kategoriji CAT-A (graf 9), 

 SPI – skupno število ATM incidentov (graf 10) 

 SPI – skupno število NAV incidentov (graf 11), 

 SPI – skupno število BIRD incidentov (graf 13), 

 SPI – skupno število RAMP incidentov (graf 15), 

 

s pripadajočimi ravnmi zagotavljanja varnosti (alert levels):  

 povprečje predhodnega leta (2017) plus en standardni odklon (AVG + 1SD),  

 povprečje predhodnega leta (2017) plus dva standardna odklona (AVG + 2SD) in  

 povprečje predhodnega leta (2017) plus tri standardne odklone (AVG + 3SD). 

 

Za lažjo primerljivost so v nekaterih primerih podatki podani v obliki razmerja: število dogodkov na 

1000 ur letenja (pri operatorjih) oziroma število dogodkov na 1000 premikov (pri navigacijskih 

službah 'flight movements' in pri aerodromih 'ground movements'). 

 

CAA periodično spremlja prekoračitev ravni zagotavljanja varnosti v odnosu do predhodnega leta. Za 

prekoračitev (nenormalni/nesprejemljivi trend) se šteje: 

 vsakršna prekoračitev preko AVG + 3SD, 

 dve zaporedni prekoračitvi preko AVG + 2SD, 

 tri zaporedne prekoračitve preko AVG + 1SD. 
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2.1 Splošno letalstvo 
 

Število vseh nesreč v letih od 2004 do 2018 je prikazano v tabeli 3.10 
  

Tabela 3: Število nesreč v letih od 2004 do 2018 

Kategorija 
zrakoplova 

Število nesreč po letih 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Motorna 
letala 
(MTOM > 
5700 kg) 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Helikopterji 
(MTOM > 
5700 kg) 

- - - - - - - - - - - - - - - 

2 Motorna 
letala 
(MTOM 
2250-5700 
kg) 

- - - - 1 - - - - - - - - - - 

Helikopterji 
(MTOM 
2250-5700 
kg) 

- - - - - - - - - - - - - - - 

3 Motorna 
letala 
splošne 
kategorije 
(MTOM < 
2250 kg) 

1 - 1 1 - 2 2 1 2 1 2 3 2 - 1 

Helikopterji 
(MTOM < 
2250 kg) 

- - - 2 - - - - - - - 1 - - - 

Jadralna 
letala z  
motorjem 
(MTOM < 
2250 kg) 

- - - - - 1 - - - - - - 1 - - 

Jadralna 
letala 
(MTOM < 
2250 kg) 

1 - - 1 1 1 - 1 - 2 - 2 2 - 1 

4 Ultralahka 
motorna 
letala 

6 3 1 2 1 - 5 2 1 3 3 3 3 3 - 

Ultralahki 
helikopterji 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Ultralahki 
žirokopterji 

- - - - - - - - - 2 1 - - 1 - 

Motorni 
zmaji 

- 1 - - 2 - 1 1 - - - - - - - 

Ultralahka 
jadralna 
letala z 
motorjem 

- 1 - - - - - - - - 1 - - - - 

Ultralahka 
jadralna 
letala 

- - - - - - - - - - - - - - - 

5 Toplozračni 
prostoleteči 
baloni 

- - 1 - - - - - 1 - - - - - - 

∑ 8 5 3 6 5 4 8 5 4 8 7 9 8 4 2 

Vir: CAA in http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/SPLNI/Porocila/statistika_LN_2004_2017.pdf 

                                                

10 V tabeli 4 so le podatki o letalskih nesrečah, ki so se zgodile v RS. 

http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/SPLNI/Porocila/statistika_LN_2004_2017.pdf


 

 

 

Povzetek letnega poročila o letalski varnosti 2018 Stran 18 od 49 

 

 

Iz grafa 4 je razvidno, da je 

trend števila nesreč za 

zadnjih 15 let polinomski 

(reda 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4: Trend števila nesreč – 
2004–2018 

 

 

 

Mesec – leto 2018 Število nesreč 

JAN 0 

FEB 0 

MAR 0 

APR 0 

MAJ 0 

JUN 1 

JUL 1 

AVG 0 

SEP 0 

OKT 0 

NOV 0 

DEC 0 

Leto 

2017 

POVPREČJE 0,33 

SD 0,62 

POVPREČJE + 1SD 0,96 

POVPREČJE + 2SD 1,58 

POVPREČJE + 3SD 2,20 

Graf 5: SPI – število nesreč v letu 2018 (jadralna letala, ULN, motorna letala) s pripadajočimi 
ravnmi zagotavljanja varnosti glede na preteklo leto 
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2.2 Jadralna padala, jadralni zmaji, padala 
 

CAA je bila v letu 2018 obveščena o 6 nesrečah jadralnih padalcev, jadralnih zmajarjev in padalcev. 

CAA kot kazalnik varnostne uspešnosti (SPI) spremlja število nesreč v kategoriji jadralnih padal, 

jadralnih zmajev in padal (graf 6). 

 

Mesec – leto 2018 Število nesreč 

JAN 0 

FEB 0 

MAR 0 

APR 2 

MAJ 0 

JUN 0 

JUL 2 

AVG 0 

SEP 0 

OKT 2 

NOV 0 

DEC 0 

Leto 

2017 

POVPREČJE 0,75 

SD 1,23 

POVPREČJE + 1SD 1,98 

POVPREČJE + 2SD 3,22 

POVPREČJE + 3SD 4,45 

Graf 6: SPI – število nesreč v letu 2018 (jadralna padala, jadralni zmaji, padala) s pripadajočimi 
ravnmi zagotavljanja varnosti glede na preteklo leto 
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2.3 Operatorji – CAT-A 
 

V kategoriji CAT-A v letu 2018 nismo bili obveščeni o resnem incidentu ali nesreči.  

 

Mesec – 

leto 

2018 

Skupno 

število ur 

letenja 
2018 

Število 

incidentov 

SCF-NP 
2018 

Število 

incidentov 

SCF-NP 

2018   
(na 1000 ur 

letenja) 

 JAN 3059,68 2 0,65 

FEB 2965,03 1 0,34 

MAR 3860,25 5 1,30 

APR 3438,13 3 0,87 

MAJ 3936,95 4 1,02 

JUN 3880,45 3 0,77 

JUL 4468,46 1 0,22 

AVG 4181,93 3 0,72 

SEP 4260,81 2 0,47 

OKT 4011,29 4 1,00 

NOV 3763,45 6 1,59 

DEC 3383,84 7 2,07 

Leto 

2017 

POVPREČJE 1,28 

SD 0,87 

POVPREČJE + 1SD 2,15 

POVPREČJE + 2SD 3,02 

POVPREČJE + 3SD 3,89 

Graf 7: SPI – število incidentov SCF-NP v letu 2018 – CAT-A (na 1000 ur letenja) s pripadajočimi 
ravnmi zagotavljanja varnosti glede na preteklo leto 

 

 

 

Največ dogodkov SCF-NP se je 

zgodilo med letom, in sicer 33 

%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 8: Faze leta – SCF-NP 
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Mesec – 

leto 

2018 

Skupno 

število ur 

letenja 
2018 

Število 

incidentov 

CFIT 2018 

Število 
incidentov 

CFIT 2018   

(na 1000 ur 

letenja) 

 JAN 3059,68 0 
0,00 

FEB 2965,03 4 
1,35 

MAR 3860,25 1 
0,26 

APR 3438,13 0 
0,00 

MAJ 3936,95 1 
0,25 

JUN 3880,45 1 
0,26 

JUL 4468,46 1 
0,22 

AVG 4181,93 0 
0,00 

SEP 4260,81 0 
0,00 

OKT 4011,29 0 
0,00 

NOV 3763,45 0 
0,00 

DEC 3383,84 0 
0,00 

Leto 

2017 

POVPREČJE 0,43 

SD 0,37 

POVPREČJE + 1SD 0,80 

POVPREČJE + 2SD 1,17 

POVPREČJE + 3SD 1,54 

Graf 9: SPI – število incidentov CFIT – CAT-A (na 1000 ur letenja) s pripadajočimi ravnmi 
zagotavljanja varnosti glede na preteklo leto 
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2.4 Navigacijske službe 
 

 

V letu 2018 s strani navigacijskih služb zračnega prometa nismo bili obveščeni o resnem incidentu 

in ne o nesreči. 

 

Mesec – 

leto 

2018 

Skupno 
število 

premikov 

2018 

Število 

incidentov 

ATM 2018 

Število 

incidentov 

ATM 2018 

(na 1000 
premikov) 

JAN 22897 0 0,00 

FEB 20130 0 0,00 

MAR 26084 2 0,08 

APR 35201 0 0,00 

MAJ 43027 2 0,05 

JUN 46428 2 0,04 

JUL 53534 4 0,07 

AVG 51133 3 0,06 

SEP 48258 3 0,06 

OKT 42269 2 0,05 

NOV 24851 2 0,08 

DEC 26742 1 0,04 

Leto 

2017 

POVPREČJE 0,02 

SD 0,02 

POVPREČJE + 1SD 0,04 

POVPREČJE + 2SD 0,06 

POVPREČJE + 3SD 0,08 

Graf 10: SPI – število incidentov ATM v letu 2018 (na 1000 premikov) s pripadajočimi ravnmi 
zagotavljanja varnosti glede na preteklo leto 
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Mesec – 
leto 

2018 

Skupno 

število 

premikov 

2018 

Število 
incidentov 

NAV 2018 

Število 

incidentov 
NAV 2018 

(na 1000 

premikov) 

JAN 22897 3 0,13 

FEB 20130 1 0,05 

MAR 26084 4 0,15 

APR 35201 3 0,09 

MAJ 43027 9 0,21 

JUN 46428 10 0,22 

JUL 53534 1 0,02 

AVG 51133 3 0,06 

SEP 48258 8 0,17 

OKT 42269 5 0,12 

NOV 24851 1 0,04 

DEC 26742 1 0,04 

Leto 

2017 

POVPREČJE 0,08 

SD 0,05 

POVPREČJE + 1SD 0,14 

POVPREČJE + 2SD 0,19 

POVPREČJE + 3SD 0,25 

Graf 11: SPI – število incidentov NAV v letu 2018 (na 1000 premikov) s pripadajočimi ravnmi 
zagotavljanja varnosti glede na preteklo leto 

 

 

Največ dogodkov kategorije 

NAV se je zgodilo med letom 

(51 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 12: Faze leta – NAV 

 

Za področje navigacijskih služb zračnega prometa se v skladu z Uredbo (EU) št. 390/2013 in tudi s 

strani Evropske komisije sprejetim izvedbenim načrtom za obdobje 2015–2019 (Performance Plan 
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- KPI 2: Application of the severity classification based on the Risk Analysis Tool (RAT) 

methodology; 

- KPI 3: Just Culture; 

- PI 1: Application of automated safety data recording systems; 

- PI 2: Level of occurrence reporting. 

 

Podrobneje so vrednosti posameznih ciljev razvidne iz dokumenta FAB Monitoring Report 2018-FAB 

CE (verzija 1, podpisan dne 24. 5. 2019). 

 

Le te na letnem nivoju nadzorujejo nacionalni nadzorni organi (NSA), ki je v primeru Slovenije 

Agencija za civilno letalstvo; preverja pa EASA. Evropska komisija v zvezi s tem izdaja letna poročila 

»PRB Monitoring Report 2018«, ki vsebujejo tudi morebitna priporočila, ki bodo objavljena v 

novembru 2019. 

 

 

2.5 Letališča 
 

V letu 2018 s strani letališč nismo bili obveščeni o nesreči ali resnem incidentu. 

 

Mesec – 

leto 

2018 

Skupno 

število 
premikov 

2018 

Število 

incidentov 
BIRD 

2018 

Število 

incidentov 

BIRD 2018 

(na 1000 

premikov) 

JAN 3160 0 0,00 

FEB 2962 0 0,00 

MAR 3702 4 1,08 

APR 5932 1 0,17 

MAJ 5672 3 0,53 

JUN 5799 5 0,86 

JUL 6619 4 0,60 

AVG 6321 11 1,74 

SEP 5834 10 1,71 

OKT 5378 3 0,56 

NOV 3222 1 0,31 

DEC 3517 0 0,00 

Leto 

2017 

POVPREČJE 0,60 

SD 0,46 

POVPREČJE + 1SD 1,07 

POVPREČJE + 2SD 1,53 

POVPREČJE + 3SD 1,99 

 Graf 13: SPI – število incidentov BIRD v letu 2018 na letališčih (na 1000 premikov) s 

pripadajočimi ravnmi zagotavljanja varnosti glede na preteklo leto 

 

 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec

Skupno število incidentov BIRD - leto 2018

Število incidentov BIRD leto 2018 (na 1000 premikov)

AVG 2017

AVG + 1SD

AVG + 2SD

AVG + 3SD



 

 

 

Povzetek letnega poročila o letalski varnosti 2018 Stran 25 od 49 

 

 

Največ trkov s pticami se zgodi 

v fazi pristanka (36 %) in 

vzleta (33 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 14: Faze leta – BIRD 

 

 

Graf 15: SPI – število incidentov RAMP v letu 2018 na letališčih (na 1000 premikov) s pripadajočimi 
ravnmi zagotavljanja varnosti glede na preteklo leto 
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2.6 Trendi 
 

Javna agencija za civilno letalstvo je z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o poročanju, analizi in 

spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu postala pristojni organ za zbiranje, shranjevanje, 

varovanje, izmenjavo, razširjanje in analiziranje ustreznih informacij v zvezi z varnostjo v civilnem 

letalstvu. Z aktivnostmi smo pričeli z dnem 1. 5. 2016. 

 

  

 

 

 

Slika 2: Pregled 

preteklih treh 

let 

 

V kategoriji jadralnih padal v letu 2016 beležimo 2 smrtni žrtvi (ena od teh državljan Slovenije), v 

letih 2017 in 2018 smrtnih žrtev ni bilo, zaznan je tudi upad števila nesreč z jadralnimi padali. 

 

V kategoriji padal (skydiving) sta se obe nesreči v letu 2017 končali s smrtnima žrtvama, v enem 

primeru hrvaške državljanke, v drugem primeru slovenskega državljana. V letu 2016 in 2018 smrtnih 

žrtev ni bilo. 

 

V letu 2018 beležimo eno nesrečo v kategoriji jadralnih zmajev – brez smrtne žrtve. 

 

V kategoriji splošnega letalstva (GA) smo: 

- v letu 2016 skupno zabeležili 8 nesreč: 3 nesreče z ultralahko letalno napravo, 2 nesreči z 

jadralnim letalom, 2 nesreči z letalom z MTOM < 2250 kg in 1 nesrečo z jadralnim letalom z 

motorjem. Skupaj 8 smrtnih žrtev (4 slovenski državljani in 4 nemški). V letu 2016 beležimo 

še tri resne incidente v kategoriji splošnega letalstva; 

- v letu 2017 skupno zabeležili 4 nesreče: 3 z ultralahko letalno napravo in 1 nesrečo z 

ultralahkim žirokopterjem; 

- v letu 2018 zabeležili skupno dve nesreči: 1 nesrečo z letalom z MTOM < 2250 kg in 1 nesrečo 

pri vleki jadralnega letala (1 smrtna žrtev); in en resni incident. 

 

V kategoriji komercialnega zračnega prevoza (CAT) smo bili obveščeni: 

- o dveh resnih incidentih slovenskega operatorja v letu 2016 in 

- v letu 2017 prav tako o dveh resnih incidentih: 1 slovenskega operatorja in 1 tujega 

operatorja pri nas (izlet z vzletno pristajalne steze). 

 

Na grafu 16 zajemamo podatke o SPI za pretekla tri leta, in sicer prikazujemo absolutne vrednosti 

(s stolpci) in razmerja (število v odnosu do števila ur letenja/premikov) (s črto). 
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Graf 16: Primerjava SPI po letih – 2016–2018 

 

Iz grafa 16 je razviden upad dogodkov SCF-NP in CFIT in porast dogodkov RAMP, kjer pa so predvsem 

šteti dogodki povezani s poskusom prevoza nevarnega blaga. 
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2.7 Kultura pravičnosti 
 

Ob zaključku poglavja, namenjenega poročanju o dogodkih, je potrebno poudariti, da CAA podpira 

uveljavljanje “kulture pravičnosti”, ki pomeni kulturo, v kateri glavni upravljavci ali druge osebe 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 ali destruktivna dejanja ne 

dopuščajo. Kultura pravičnosti torej vzpostavlja ozračje zaupanja ter na ta način ljudi spodbuja k 

zagotavljanju pomembnih podatkov, povezanih z varnostjo, brez strahu, da bodo kaznovani ali se 

bo proti njim ukrepalo. Omenjeno je ključnega pomena za zbiranje podatkov, njihovo analiziranje, 

izmenjevanje, uvajanje korektivnih/preventivnih ukrepov in posledično izboljšanje letalske varnosti.  

 

Model take usmeritve je razvila projektna skupina za kulturo pravičnosti (Just Culture Task Force - 

JCTF) iz Eurocontrol-a, ki jo sestavljajo strokovnjaki s področja prava in varnosti držav članic, 

predstavniki Evropske komisije, EASA-e, nacionalnih letalskih oblasti, letalskih prevoznikov, 

izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa ter predstavniki pravosodnih organov držav članic 

Eurocontrol-a. 

 

Ob podpori te pobude so države ugotovile, da tak model “usmeritve sodnega pregona v letalstvu” 

predstavlja zelo učinkovit način širjenja kulture pravičnosti na državnem nivoju, brez da bi kakor koli 

posegal v delo nacionalnih pravosodnih organov. Aktivnosti v zvezi z revizijo (obnovo, nadgradnjo)  

omenjenega modela so se začele v letu 2017, v prvi polovici leta 2018 pa je bila posodobitev končana 

in potrjena s strani začasnega odbora Eurocontrol–a (PC), katera članica je tudi Republika Slovenija. 

 

Eurocontrol ob tesnem sodelovanju z omenjeno skupino JCTF in skupino strokovnjakov dvakrat letno 

(maj in november) organizira usposabljanje s predstavniki organov, pristojnih za pregon iz 

zainteresiranih držav članic, kjer se podrobno obravnavajo principi kulture pravičnosti, usmeritve 

“sodnega pregona v letalstvu” ob obdelavi praktičnega primera. Namen takega usposabljanja je 

spoznavanje področja letalske varnosti in sodelovanje različnih področij, kot sta letalstvo in sodni 

organi, in medsebojno razumevanje. Poleg tega je namen tudi vzpostavljanje dialoga med državnimi 

tožilci in področjem letalstva z namenom uravnotežene obravnave interesov varnosti in pravosodja, 

ki sta enakovredni komponenti moderne družbe, ki želi primerno zavarovati svoje državljane. V letu 

2017 sta bila na dveh omenjenih usposabljanjih udeležena dva slovenska državna tožilca, v letu 2018 

pa eden. Poleg tega se je eden od državnih tožilcev udeležil vseevropske konference "Just culture 

across industries: Continuing to learn from each other", ki je bila konec novembra 2017 v Rimu, 

eden pa tudi vseevropske  konference o kulturi pravičnosti na temo učimo se eden od drugega, ki je 

bila konec oktobra 2018 v Bukarešti. 

 

Člen 16(12) Uredbe (EU) št. 376/2014 od držav članic zahteva, da določijo organ, pristojen za 

izvajanje člena 16(6), (9) in (11). V Republiki Sloveniji je bilo v letu 2018 to telo ustanovljeno v CAA 

s sklepom direktorja CAA.  
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Pritožbeno telo za kulturo pravičnosti je sestavljeno iz treh članov, zaposlenih v CAA, od katerih sta 

dva stalna člana, eden pa je imenovan za vsak primer posebej, odvisno od vsebine pritožbe. Mandat 

pritožbenega telesa za kulturo pravičnosti ni omejen. Telo za kulturo pravičnosti je popolnoma 

neodvisno od managementa CAA, kar pomeni, da člani CAA odbora za varnost (Safety Board) in/ali 

kolegija direktorja ne morejo biti člani telesa za kulturo pravičnosti in ne smejo posegati v njegove 

odločitve.  

 

Zaposleni in pogodbeno osebje organizacij s sedežem v Republiki Sloveniji lahko prijavijo 

pritožbenemu telesu domnevne kršitve pravil iz 16. člena. Zaposleni in pogodbeno osebje se ne 

kaznujejo za prijavo domnevnih kršitev in telo za pritožbe glede kulture pravičnosti mora jamčiti 

pritožnikom visoko stopnjo zaupnosti.  

 

Telo za pritožbe glede kulture pravičnosti je odgovorno za: 

- sprejemanje pritožb zaradi domnevnih kršitev pravil in ravnanje z njimi; 

- svetovanje CAA o sprejetju ukrepov proti tistim, ki kršijo načela zaščite poročevalca in drugih 

oseb, navedenih v poročilih o dogodkih, kot so pravna sredstva ali kazni; 

- po svoji odločitvi presoja notranja pravila o kulturi pravičnosti v organizacijah, ustanovljenih 

v Sloveniji.  

 

Telo za pritožbe glede kulture pravičnosti se usklajuje z Ministrstvom za infrastrukturo in CAA – 

organi, ki so odgovorni za določanje/izrekanje kazni v primeru kršitev Uredbe (EU) št. 376/2014 – 

in jim svetuje o pravnih sredstvih ali kaznih, ki jih nameravata sprejeti/izreči.  
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3 RAMP 

 

V letu 2018 so bile izvedene RAMP inšpekcije pri šestih slovenskih letalskih prevoznikih (AOC in 

operativna licenca). Število neskladij po kategorijah in skupaj ter razmerje operatorjev je prikazano 

v  tabeli 4. 

 

Tabela 4: RAMP inšpekcije v letu 2018 

Operator A B C D E F 

Razmerje operatorja11    
(na dan 29. 1. 2019) 

0,26 0,74 0 1 0 0,4 

Število inšpekcij   
(SAFA in SACA) 

42 14 4 2 1 11 

Število neskladij - skupaj 11 9 0 1 0 5 

CAT1 4 1 0 0 0 2 

CAT2 4 7 0 0 0 2 

CAT3 3 1 0 1 0 1 

G 2 7 2 0 0 2 

 

CAA redno spremlja razmerje slovenskih operatorjev in v primerih, ko je le-ta visok (nad 0,75), 

sprejme ustrezne varnostne ukrepe. 

 

 

 

  

                                                

11 Podatki o razmerju operatorja so povzeti iz SAFA Database (na dan 29. 1. 2019), ki jo vodi EASA. Razmerje operatorja je 

preračunano kot tehtano povprečje za obdobje zadnjih 12 mesecev, pri čemer so uteži odvisne od kategorije neskladja: CAT1 = 

0,25; CAT2 = 1,00; CAT3 = 2,00; splošne pripombe (G) niso zajete v izračun. Razmerje je najprej preračunano za posamezni 

zrakoplov, nato pa še kot povprečje vseh zrakoplovov posameznega operatorja. 

file:///C:/Users/caa-088/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/5950BA1E.xlsx%23RANGE!%23SKLIC!
file:///C:/Users/caa-088/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/5950BA1E.xlsx%23RANGE!%23SKLIC!


 

 

 

Povzetek letnega poročila o letalski varnosti 2018 Stran 31 od 49 

 

 

4 EASA in ICAO neskladja 

 

Republika Slovenija na dan 31. 12. 2018 odprtih EASA neskladij ni imela (tabela 5). 

 

Tabela 5: Stanje EASA neskladij na dan 31. 12. 2018 

Področja 
Število C 

neskladij 

Število D 

neskladij 

EASA STD nadzor 

v letu 2018 

Skupaj 

področja 

AIR 0 0 januar/februar 2018 0 

OPS 0 0 - 0 

FCL 0 0 - 0 

MED 0 0 april 2018 0 

FSTD 0 0 - 0 

ANS 0 0 - 0 

RAMP 0 0 - 0 

ADR 0 0 - 0 

Skupaj 0 0 / 0 

LEGENDA: 

AIR  Airworthiness 

OPS  Air Operations 

FCL  Aircrew (former Flight Crew Licensing) 

MED  Aircrew (Medical) 

FSTD  Flight Simulation Training Devices 

ANS  Air Navigation Services 

RAMP   Inspections of aircraft of operators under the safety oversight of another MS or of a 

  third country 

ADR  Aerodromes 

 

V letu 2018 sta v Republiki Sloveniji potekala dva nadzora EASA-e, in sicer na področju plovnosti 

(AIR) in na področju letalske medicine (MED). 

 

Na področju plovnosti smo dobili štiri neskladja kategorije C, na področju letalske medicine pa 3 

neskladja, prav tako kategorije C. Vsa neskladja so bila tekom leta 2018 zaprta. 

 

Zadnji ICAO nadzor skladnosti slovenske letalske zakonodaje in postopkov s Čikaško konvencijo in 

njenimi prilogami je bil izveden leta 2010. Pri tem je bilo ugotovljenih 296 neskladij, kar je 

predstavljalo 63,28 % skladnost s Čikaško konvencijo in njenimi prilogami (level of effective 

implementation – % EI). Skladno z novembrsko izdajo ICAO postopkovnih vprašanj (PQ-jev) iz leta 

2016 (Continuous Monitoring Approach (CMA) Protocol Questions (PQs), 30 November 2016) so bila 

nekatera vprašanja izbrisana, nekatera združena, tako se je število neskladij zmanjšalo na 282. V 

mesecu oktobru 2017 je ICAO na področju ANS izvedel IVA-o (Integrated Validation Mission), pri 

čemer smo uspešno zaprli sedem neskladij, eno neskladje pa za Republiko Slovenijo ni več relevantno, 

tako se je skupno število neskladij zmanjšalo na 274. Odstotek EI se je tako povečal na 64,73 %. 

Skladno z decembrsko izdajo ICAO postopkovnih vprašanj iz leta 2017, pa so bila izločena vprašanja, 

ki se nanašajo na SSP, tako je trenutno število neskladij za Republiko Slovenijo 267. Neskladja po 

področjih in po ICAO kritičnih elementih so razvidna iz tabele 6. 
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Tabela 6: ICAO neskladja 

Področja CE-1 CE-2 CE-3 CE-4 CE-5 CE-6 CE-7 CE-8 
Skupaj 

področja 

LEG 6 5 - - 2 - - - 13 

ORG - - 5 1 - - - - 6 

PEL - 3 1 4 1 3 1 - 13 

OPS 2 5 4 6 5 10 4 1 37 

AIR - 10 4 5 6 5 5 3 38 

AIG 3 7 4 5 31 - - 10 60 

ANS - 5 3 - 1 3 1 1 14 

AGA - 11 5 3 15 36 9 7 86 

Skupaj CEs 11 46 26 24 61 57 20 22 267 

LEGENDA: 

Področja Kritični elementi (CE-Critical Elements) 

LEG Legislation CE-1 Primary aviation legislation 

ORG Organisation CE-2 Specific operating regulations 

PEL 

OPS 

Personnel licensing and training 

Operations 

CE-3 State civil aviation system and safety oversight 

functions 

AIR 

AIG 

Airworthiness 

Accident and incident investigation 

CE-4 Technical personnel qualifications and training 

ANS 

AGA 

Air navigation services 

Aerodromes and ground aids 

CE-5 Technical guidance, tools and provision of safety-

critical information 

  CE-6 Licensing, certification, authorization and/or 

approval obligations 

  CE-7 Surveillance obligations 

  CE-8 Resolution of safety concerns 

 

Delovna skupina za koordinacijo odprave ICAO neskladij, ki jo je 26. 5. 2016 imenoval minister za 

infrastrukturo, je skladno s sklepom o ustanovitvi zaključila z delom konec novembra 2017. V tem 

času je izvedla naslednje naloge: 

- priprava seznama obstoječih neskladij in dodelitev odgovornih oseb, 

- pregled obstoječega plana korektivnih ukrepov (iz leta 2010) in ažuriranje plana korektivnih 

ukrepov na način, da se ugotovi njihovo ustreznost oziroma implementacijo, 

- vnos plana korektivnih ukrepov oziroma njihove implementacije v ICAO spletno bazo (Online 

Framework – OLF). 

 

V Republiki Sloveniji je naslednja ICAO aktivnost (ICVM – ICAO Coordinated Validation Mission) 

predvidena od 26. 8. 2019 do 3. 9. 2019. Do takrat je treba spremljati neskladja do njihove odprave 

(kar bo sicer stalna naloga tudi po ICVM) – realizacijo neskladij skladno s planom korektivnih 

ukrepov, zato je minister za infrastrukturo s sklepom imenoval novo projektno skupino za pripravo 

na ICAO ICVM, v katero so zopet imenovani člani z Ministrstva za infrastrukturo, CAA in Službe za 

preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov. Naloge skupine so predvsem: 

- vodenje preglednice obstoječih neskladij; 

- skrb za ažuriranost plana korektivnih ukrepov (CAP) na način, da se koordinira 

implementacijo korektivnih ukrepov skupaj z nosilci; 

- skrb za vnos plana korektivnih ukrepov, korektivnih ukrepov in samoocenitve v OLF; 

- usklajevanje in komunikacija z ICAO; 

- koordinirana in standardizirana priprava vseh področij na ICVM; 

- spremljanje neskladij do njihove odprave. 
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5 Varnostna priporočila 

 

Agencija za civilno letalstvo je dne 4. 4. 2018 od Službe za preiskovanje letalskih, pomorskih 

in železniških nesreč in incidentov, prejela Končno poročilo o preiskavi letalske nesreče ULN 

TL 2000 STING, reg. oznake S5-PEI, ki se je 8. novembra 2015 zgodila v bližini letališča 

Slovenske Konjice. Končno poročilo vsebuje 2 varnostni priporočili:  

 

SI-SR004-2018: Javna agencija za civilno letalstvo RS naj od letalskih šol za usposabljanje 

kandidatov za pridobitev dovoljenja pilota ULN zahteva obvezno vsebino teoretičnega usposabljanja v 

delu, ki se nanaša na uporabo - uporabo sistema reševalnega padala - BRS. Vsebina teoretičnega 

usposabljanja s področja BRS mora biti zagotovljena v učnih načrtih letalske šole, potrjene s strani 

državnega letalskega nadzornega organa za področje letenja z ULN. 

 

SI-SR005-2018: Javna agencija za civilno letalstvo RS naj zagotovi sistemsko kakovost in celovitost 

podatkov o javnih letališčih z navodili za varno vzletanje, pristajanje in izvajanje letalskih aktivnosti v 

coni letališča, ki naj bodo javno dostopni. 

 

 

Agencija za civilno letalstvo je dne 17. 4. 2018 od Službe za preiskovanje letalskih, 

pomorskih in železniških nesreč in incidentov, prejela Končno poročilo o preiskavi letalske 

nesreče letala ROBIN DR 400/180 z registrsko oznako S5-DKL, ki se je 14. septembra 2014 

zgodila na letališču Divača. Končno poročilo vsebuje 3 varnostna priporočila: 

 

SI-SR001-2018: Javna agencija za civilno letalstvo RS naj s postopki izrednega nadzora ugotovi 

dejansko stanje ter oceni potrebo po zagotavljanju seznama kontaktnih in odgovornih oseb znotraj 

letalskih športnih organizacij - aeroklubov v RS. 

 

SI-SR002-2018: Javna agencija za civilno letalstvo RS naj opravi inšpekcijski nadzor nad subjekti in 

posamezniki, ki promovirajo izvajanje letalskih storitev za plačilo kljub temu, da niso na seznamu 

imetnikov dovoljenj za izvajanje letalskih dejavnosti oziroma nimajo ustreznih veljavnih dovoljenj, 

izdanih v skladu z notranjimi in skupnimi letalskimi predpisi ter sprejetimi mednarodnimi letalskimi 

standardi. 

 

SI-SR003-2018: Javna agencija za civilno letalstvo RS naj predpiše sistemske zahteve, s katerimi bo 

od upravljavcev/obratovalcev javnih letališč v RS zahtevala obvezne vsebine letaliških priročnikov, v 

katerih morajo biti med drugim jasno določena navodila za prihod in odhod zrakoplovov ter navodila 

za letenje v šolskem krogu letališča za posamezno kategorijo zrakoplovov. 

 

 



 

 

 

Povzetek letnega poročila o letalski varnosti 2018 Stran 34 od 49 

 

 

Agencija za civilno letalstvo je dne 8. 10. 2018 od Službe za preiskovanje letalskih, 

pomorskih in železniških nesreč in incidentov, prejela varnostni priporočili v postopku 

preiskave letalske nesreče motornega letala DR 400/180, reg. oznake D-EFTW z dne 29. 

julija 2018, v bližini letališča Bovec: 

 

SI-SR006-2018: Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije naj v skladu s svojimi 

pristojnostmi seznani subjekte, ki so vključeni v operativno izvajanje aerovleke (vleka jadralnih letal) 

kot so letalske šole, društva, zasebniki ipd., da le-ti zagotovijo izvajanje sistema notranjega nadzora 

glede uporabe primerne vlečne vrvi in varovalk za vleko jadralnih letal. Z notranjim nadzorom mora 

subjekt zagotoviti sledljivost nabave, uporabe, menjave ter kakovost vlečne vrvi in varovalk za vleko 

jadralnih letal v skladu z navodili proizvajalca in v skladu z obstoječo »Tehnično zahtevo« št. TZ 94-

15 z dne 2. 11. 1994. 

 

SI-SR007-2018: Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije naj od subjektov, ki so 

neposredno vključeni v operativno izvajanje aerovleke (vleka jadralnih letal) zahteva, da le-ti pred 

izvajanjem aerovleke določijo navodila, s katerimi bodo piloti vlečnega letala in piloti jadralnega letala 

seznanjeni o splošnem poteku aerovleke vključno s signalom za vzlet, odpenjanjem na predvideni 

višini, hitrostjo vleke in postopki v sili. 
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6 Regulativni ukrepi za povečanje letalske varnosti 

 

V  letu 2018 je CAA svoje aktivnosti na strokovnem in regulativnem področju primarno usmerila v 

pripravo strokovnih podlag za sprejem in/ali spremembe letalskih predpisov, skladno z navodili, ki 

jih je prejela od Ministrstva za infrastrukturo oziroma skladno z načrtom ministrstva in Programom 

dela Vlade za leto 2018. V ta namen se je zlasti aktivno vključila v pripravo novega Zakona o 

letalstvu, in sicer tako na posameznih strokovnih področjih kot tudi na procesnem delu zakona. V 

delovno skupino za pripravo novega zakona, ki bo urejal letalstvo, in jo je imenoval minister za 

infrastrukturo, sta vključena dva uslužbenca CAA, pri pripravi predlogov na posameznih strokovnih 

področjih pa sodelujejo vsi sektorji. Prav tako je bila za pripravo Uredbe o izvajanju službe iskanja 

in reševanja zrakoplova ustanovljena medresorska delovna skupina, vodena s strani uslužbencev 

CAA. 

 

V nadaljevanju se nahaja tabelarični seznam predpisov, za katere je CAA pripravila strokovne 

podlage, in so bili sprejeti v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, ter seznam predpisov CAA, 

sprejetih na podlagi petega odstavka 179. i člena Zakona o letalstvu in so bili sprejeti v obdobju od 

1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. 

 

Predpisi, za katere je CAA pripravila strokovne podlage in so bili sprejeti v obdobju od 
1. 1. 2018 do 31. 12. 2018: 

Naslov predpisa 
Št. uradnega 

lista RS 

Datum 

sprejetja 
Datum objave 

Datum 

začetka 

veljavnosti 

Pravilnik o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o ultralahkih 

letalnih napravah 

32/18 18.4.2017 11.5.2018 26.5.2018 

Pravilnik o licenci osebja službe 

letalske meteorologije 
66/18 27.9.2018 12.10.2018 27.10.2018 

Ostali predpisi: 

Operativno-tehnična zahteva o evidentiranju časa letenja (Uradni list RS, št. 6/18) 

Direktiva o varnosti glede prevoza potnikov z ultralahkimi letalnimi napravami – DV 1/2018 z dne 30.1.2018  

(prenehala veljati dne 26.5.2018 - uveljavitev Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ultralahkih 

letalnih napravah (Uradni list RS, št. 32/18) 

Direktiva o varnosti glede obveznosti prehodne odobritve postopka sklepanja najemnih pogodb, sklenjenih za 

obdobje, krajše od 6 mesecev – DV 2/2018 z dne 1.10.2018 

Operativno-tehnična zahteva za izvajanje del v zraku in uvodnih letov z ultralahkimi letalnimi napravami 

(Uradni list RS, št. 58/18 in 81/18) 

Operativno-tehnična zahteva za izvajanje uvodnih letov (Uradni list RS, št. 75/18) 

Operativno-tehnična zahteva za objavo informacij o sredstvih za razledenitev in protiledenitev vzletno-

pristajalnih in voznih stez (Uradni list RS, št. 35/18) 

 

Poleg navedenega je CAA predlagala v sprejem oziroma spremembo naslednje predpise:  

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ultralahkih letalnih napravah; 

- Pravilnik o zrakoplovih za raziskovalne, eksperimentalne ali znanstvene namene; 

- Pravilnik o zdravstveni sposobnosti drugega strokovnega osebja in osebja službe letalske 

meteorologije in 

- Uredba o izvajanju službe iskanja in reševanja zrakoplova. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0235
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1463
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3896
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1696
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7 Ukrepi CAA na podlagi ugotovljenih tveganj v povezavi s 

poročili o dogodkih 

 

 

Graf 17:  Delež dogodkov z izvedenimi ukrepi 

 

 

Ukrepi, ki jih CAA izvede v povezavi s prejetimi poročili o dogodkih, so tesno povezani z gibanjem 

trenda najpogostejših kategorij dogodkov. CAA za skupino poročil, ki obravnavajo istovrstne 

dogodke, izvede enake ukrepe, ki se nadalje odražajo in izvajajo v okviru SSP in SPAS. 
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Kot navedeno v poglavju 2.6 in razvidno iz grafa 16 so dogodki kategorij SCF-NP in CFIT upadli, 

medtem ko so dogodki v kategoriji RAMP narasli. Gre predvsem za dogodke povezane s poskusom 

prevoza nevarnega blaga. 

 

46 % vseh ukrepov je bilo v letu 2018 povezanih s poskusom prevoza nevarnega blaga. Na tem 

področju gre za stalne, kontinuirane naloge, in sicer predvsem za ozaveščanje organizacij in 

posameznikov, za regulativne naloge ter za certifikacijo subjektov za prevoz nevarnih snovi. V 

prihodnjem obdobju bodo potrebne tudi akcije ozaveščanja splošne javnosti glede dovoljenih in 

nedovoljenih poštnih pošiljk v letalskem prometu.  

 

14 % ukrepov je bilo v letu 2018 povezanih s preprečevanjem trčenj s pticami na letališčih. Primeri 

ukrepov, ki se izvajajo za zmanjševanje tega pojava so naslednji: 

 monitoring malih sesalcev,  

 upravljanje s travnimi površinami,  

 deratizacija (v rove glodavcev), 

 deratizacija (v površinske pasti ob vertikalni signalizaciji in ob ograji), 

 seznanitev uporabnikov letališča s prepovedjo hranjenja zapuščenih živali, 

 dogovor z zavetiščem za zapuščene živali za trajno odstranitev mačk iz območja letališča, 

 nakup dveh pasti za ulov mačk, 

 izvedba prezračevanja in odstranitev odmrlega travinja,  

 gnojenje z umetnimi gnojili,  

 vzorčenje malih sesalcev,  

 valjanje, utrjevanje in prezračevanje trave ter 

 škropljenje proti širokolistnemu plevelu. 

 

Izveden je bil pregled obstoječih predpisov veljavnih v Republiki Sloveniji, ki je pokazal, da ni 

ustrezne podzakonske materije, ki bi obravnavala operativne postopke in minimalne standarde s 

področja zmanjševanja nevarnosti, ki jih na letališčih povzročajo ptice in druge prosto živeče živali. 

Za namen sprejetja ustrezne podzakonske materije je bila v osnutku Državnega programa za 

upravljanje varnosti v civilnem letalstvu predlagana naloga priprave ustrezne zakonodaje, ki je bila 

s potrditvijo dokumenta tudi sprejeta. 

 

Glede na to, da je bila CAA v letu 2018 obveščena o 28 dogodkih v zvezi z utrujenostjo članov posadk, 

je bil delež izvedenih ukrepov na tem področju v letu 2018 10 %. Gre predvsem za izvajanje stalnega 

nadzora na tem področju ter zahtev pri določenem operatorju, da vzpostavi planiranje posadk v 

skladu z Uredbo (EU) št. 965/2012 ter v skladu z zakonodajo, ki ureja dovoljeni delovni čas posadk. 

 

Ostali ukrepi CAA v letu 2018 se nanašajo na izmenjavo varnostno pomembnih informacij (tuji CAA, 

NSA FAB CE, NSA ITA) in na seznanjanje izpraševalcev in vodij usposabljanja (kršitve zračnega 

prostora, letenje brez plana letenja, ko je ta potreben, letenje v nasprotju z navodili kontrolorja, 

letenje brez transponderja v TMZ). Gre predvsem za dogodke kategorij ATM in NAV. 
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Poleg navedenega je CAA na podlagi poročil o dogodkih izvajala aktivnosti v zvezi s promocijo letalske 

varnosti, predstavila dogodek na delavnici o dronih, opozorila pristojno ministrstvo o problematiki 

motokros steze v bližini letališča Ljubljana (dvigovanje prahu) ter izvedla ostale ukrepe, kot je 

razvidno iz grafa 30. 

 

V zvezi z dogodki v kategoriji SCF-NP pojasnjujemo, da se je določenemu številu odpovedi letalskih 

delov nemogoče izogniti, ker gre za mehanske ali elektronske dele, ki so podvrženi obrabi in 

zahtevnim obratovalnim pogojem. Iz tega razloga so odpovedi ali nepravilno delovanje letalskih delov 

predvidena že v samem dizajnu zrakoplova, ki ima iz tega razloga kritične sisteme multiplicirane, če 

ti vplivajo na varnost letenja. Določeno število odpovedi se dogaja zaradi neprimernega oziroma 

slabega vzdrževanja ali obratovanja izven predvidenih obratovalnih pogojev. CAA se pri svojih 

ukrepih osredotoča prav na ta dva dejavnika, ki sta običajno posledica človeške napake ali včasih 

celo malomarnosti, neustrezne usposobljenosti, neupoštevanje navodil ipd. Dejavnik, na katerega 

CAA nima vpliva, pa je staranje flote. 

 

Kot ukrep za zmanjšanje teh odpovedi CAA izvaja stalni nadzor v skladu z Uredbo (EU) št. 1321/2014 

nad organizacijami, ki se ukvarjajo z vzdrževanjem zrakoplovov in upravljanjem stalne plovnosti. V 

teh nadzorih se preverja ustrezne kompetence osebja, delovne pogoje, ustrezna opremljenost ter 

skladnost dela teh organizacij z veljavnimi predpisi. 

 

Dejstvo je, da je plovna flota slovenskega registra letal v povprečju stara 23,3 leta kar nakazuje, da 

bo tehničnih okvar čedalje več, če se flota ne bo pomladila. 

 

Povprečna starost in število zrakoplovov v posamezni kategoriji:  

 

Kategorija zrakoplova 
Povprečna starost 

(v letih) 

Število plovnih 

(julij 2019) 

Baloni 16,6 15 

Jadralna letala 35,9 49 

Žirokopterji 4,0 1 

Velika letala 14,6 28 

Veliki helikopterji 27,0 3 

Ultralahka letala 13,5 48 

Jadralna letala z motorjem 17,3 11 

Motorni zmaji 26,6 5 

Mala letala 26,0 93 

Mali helikopterji 22,9 15 

 23,3 268 

 

Na podlagi povedanega fokus nadzora CAA v prihodnje ostaja na velikih zrakoplovih, katerih varnost 

ima največji potencialni vpliv. Prav tako se fokus nadzora seli na generalno letalstvo še posebej na 
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male zrakoplove in jadralna letala, za katere smo v preteklem letu v okviru ACAM nadzorov opazili 

največ odstopanj. Rezultati ACAM nadzorov v letošnjem letu nam bodo poleg poročil o dogodkih 

osnova za ukrepe tudi v naslednjem letu. 

 

CAA je v zadnjih treh letih organizirala štiri konference s področja vzdrževanja in upravljanja stalne 

plovnosti za širšo zainteresirano javnost. Udeležili so se jo tako predstavniki odobrenih organizacij, 

kot zainteresirani posamezniki, predstavniki aeroklubov ali zvez. Predavane teme na konferencah 

izhajajo iz poročil o dogodkih, ugotovljenih neskladjih iz stalnih ali izrednih nadzorov ter predlogov 

zainteresirane javnosti. Predvidevamo, da je osveščanje strokovne javnosti in odprt dialog z 

nadzornim organom (CAA) na konferencah prispeval k zmanjšanju števila dogodkov v zadnjem letu. 

Predlog CAA je, da se s takimi aktivnostmi nadaljuje, da obseg dogodkov povezanih z odpovedjo 

letalskih delov ostane v vsaj enakem obsegu ali pa se ga poskuša še znižati. CAA mora v prihodnosti 

tudi spremljati, pri kateri vrednosti bo število dogodkov, povezanih z odpovedmi, postalo stabilno. 
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8 Organizacijski ukrepi za povečanje letalske varnosti 

 

Zaradi organizacijskih sprememb v CAA, zaradi nove zakonodaje na evropski ravni ter zaradi 

določnejšega opisa zagotavljanja skladnosti v CAA, so bile v letu 2018 sprejete tri spremembe 

Priročnika za upravljanje letalske varnosti in skladnosti (Compliance Monitoring and Safety 

Management System Manual), in sicer: 

 verzija 6, datum sprejema:  8. 1. 2018, 

 verzija 7, datum sprejema: 30. 3. 2018 in 

 verzija 8, datum sprejema: 28. 9. 2018.  

 

Bistvene novosti, ki so v delo CAA vpeljane z zgoraj navedenimi spremembami, so naslednje: 

 

 Dodano je bilo poglavje o proceduri, ki jo ima CAA vpeljano za potrebe, ko je obveščena, da 

je EASA izdala Mandatory Continuing Airworthiness Information (MCAI), Safety Information 

Bulletin (SIB) and Conflict Zone Information Bulletin (CZIB). 

 Na področju poročanja o dogodkih smo opisali ukrepe, ki jih izvaja CAA, da zagotovi kakovost 

podatkov v poročilih, kako postopamo z zahtevami zainteresirane strani za dostop do 

informacij, ki jih vsebuje evropska centralna podatkovna baza, ustanovljeno je bilo telo za 

obravnavo pritožb v zvezi s kulturo pravičnosti. 

 Glede na to, da je CAA začela izvajati preverjanje alkoholiziranosti oseb, ki v letalstvu 

opravljajo naloge povezane z varnostjo ter glede na to, da je v primeru zahteve za podatke 

iz podatkovne baze o poročilih o dogodkih potrebno vlagatelju zahteve te podatke zagotoviti, 

sta bili v priročnik dodani dve novi pooblastili nadzornikov/letalskih nadzornikov, in sicer 

ALCO-TEST in REQ-ECR/NAT. 

 Procedura za upravljanje z neskladji, ki jih CAA ugotovi pri nadzoru organizacij, je bila 

dodana. 

 Dodana je bila politika usposabljanja nadzornikov/letalskih nadzornikov, ki jasno določa, da 

je za opravljanje nalog treba izvesti začetno usposabljanje, usposabljanje na delovnem 

mestu in periodično usposabljanje. 

 Glede na to, da je 11. 9. 2018 začela veljati nova krovna uredba, smo v priročnik dodali 

načela za ukrepe sprejete na podlagi te uredbe, postopke glede določb o prožnosti in zaščitnih 

določb, obveznosti nacionalnih letalskih organov v zvezi z Evropskim letalskim varnostnim 

programom, Evropskim načrtom za varnost v letalstvu, Državnim varnostnim programom in 

Državnim načrtom za varnost v letalstvu. 
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9 Promocijski ukrepi za povečanje letalske varnosti 

 

CAA je tudi v letu 2018 nadaljevala s promocijskimi aktivnostmi začetimi v preteklih letih. 

 

VFR LETENJE V KONTROLIRANEM ZRAČNEM PROSTORU 

Avgusta leta 2017 je CAA izdala varnostno okrožnico Letenje v kontroliranem zračnem prostoru, na 

osnovi katere je kasneje izdala zloženko VFR letenje v kontroliranem zračnem prostoru. V Sloveniji 

je pilotom omogočeno letenje v nekontroliranem zračnem prostoru razreda G, v katerem ne 

potrebujejo dovoljenja kontrole zračnega prometa, niti se v njem ne izvaja razdvajanje prometa. Ta 

prostor obsega večino ozemlja RS, od tal do določene višine (1000 ali 2500 čevljev nad terenom z 

določenimi izjemami). Pri letenju v nekontroliranem zračnem prostoru morajo biti piloti pozorni na 

kontrolirane cone v območjih kontroliranih letališč, še posebej pa na terminalna območja (TMA) teh 

letališč, v katerih se izvaja razdvajanje zrakoplovov s pomočjo radarskih sistemov ali proceduralno 

razdvajanje. Kontroliran zračni prostor (KZP) okrog kontroliranih letališč se razprostira od tal do 

določene višine, vstop vanj pa je pogojen z dovoljenjem kontrole zračnega prometa (prostora razreda 

C in D). Kontrolirane cone in terminalna območja so vzpostavljena za namen varne izvedbe odhodov, 

odletov, prihodov in priletov potniških letal in ostalih zrakoplovov, ki letijo po pravilih 

instrumentalnega letenja. 

 

 

Slika 3: Promocija - VFR letenje v KZP 
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Varnostna okrožnica se mora brati skupaj z Zbornikom letalskih informacij Republike Slovenije (AIP) 

in pa z upoštevanjem Priročnika o uporabi frazeologije v slovenskem jeziku. 

 

V letih 2016, 2017 in 2018 je bilo iz poročil o dogodkih zaznati kar nekaj kršitev pravil letenja, 

predvsem nedovoljenih vstopov v kontroliran zračni prostor, neupoštevanj navodil kontrolorja, 

neavtoriziranih vstopov v TMA, kršitev minimalnega razdvajanja itd., ki so kategorizirani s 

kategorijama NAV in/ali MAC. Varnostna okrožnica je namenjena predvsem pilotom, ki niso imetniki 

ratinga za instrumentalno letenje in podaja praktične smernice za pripravo na letenje v kontroliranem 

delu zračnega prostora.  

 

POROČANJE O DOGODKIH  

Na splošno velja, da beležimo izboljšanje na področju stopnje poročanja, pozitiven trend se kaže na 

področju pravočasno oddanih poročil o dogodkih, pravočasnem posredovanju analiz in zaključnih 

poročil ter na področju zvišanja kakovosti le-teh, kar nas zelo veseli, saj kaže na to, da sistemi 

skladnosti in letalske varnosti poročevalcev dozorevajo in se izboljšujejo. V letih 2017 in 2018 smo 

promocijske aktivnosti glede poročanja zato usmerili na prostovoljno poročanje o dogodkih in na 

splošno na ozaveščanje o poročanju o dogodkih (predvsem splošnega letalstva). Tako smo temo 

poročanja o dogodkih vključili na posvete za izpraševalce (v organizaciji CAA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Promocija - 
Prostovoljno poročanje 
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Z namenom vzpodbujanja vsakršnega poročanja o dogodkih smo na CAA pripravili obrazec za 

prostovoljno poročanje o dogodkih za splošno javnost (potniki) in ga objavili na spletni strani 

(https://www.caa.si/kako-porocati.html). Na CAA dnevno spremljamo prejeta poročila o dogodkih, 

jih analiziramo in po potrebi sprejemamo različne ukrepe (med drugim tudi promocijske), zato je 

nujno, da zberemo kar največ informacij, dejansko ali potencialno nevarnih za letalsko varnost, iz 

različnih virov. 

 

UPORABA VFR FRAZEOLOGIJE V ANGLEŠKEM JEZIKU 

Za namen seznanitve s posodobljenimi pravili komuniciranja in ponazoritve uporabe ICAO VFR 

frazeologije v angleškem jeziku smo izdali priročnik za uporabo VFR frazeologije v angleškem jeziku 

(A guide to VFR phraseology). Prikazana je uporaba frazeologije v odhodu in priletu, na poti ter za 

urjenje v Republiki Sloveniji in sosednjih državah. Priročnik temelji na Vodiču za frazeologijo za pilote 

splošnega letalstva, ki sta ga izdali Evropska skupina za varnost v splošnem letalstvu (EGAST) in 

Evropska organizacija za varnost zračne plovbe (Eurocontrol). 

 

 

Slika 5: Promocija - VFR frazeologija v angleškem jeziku 

 

 

  

https://www.caa.si/kako-porocati.html
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VARNO LETENJE Z DRONI  

CAA je tudi v letu 2018 nadaljevala s promocijsko akcijo varnega letenja z droni in z namenom 

preventivnega delovanja v letu 2018 zopet izvedla tri brezplačne delavnice, katerih vsebina je 

namenjena zlasti osebam, ki nameravajo pristopiti k izpitu za pridobitev potrdila o poznavanju pravil 

letenja. V septembru 2017 je CAA razdelila 19.000 letakov v prvih letnikih srednjih šol v Sloveniji, v 

poletni turistični sezoni pa v večjih turističnih mestih Bled, Bohinj, Ljubljana, Postojna, Piran, Portorož 

in Maribor. Z deljenjem letakov smo nadaljevali tudi v letu 2018. 

 

 

Slika 6: Promocija - Dron Bonton 

                                  

 

V letu 2018 je CAA izdala zloženko namenjeno pilotom splošnega letalstva, ki opozarja na 

pomembnost kakovostne priprave na let in jo piloti splošnega letalstva lahko uporabijo tudi kot 

kontrolno listo, z namenom, da se pred letom prepričajo, da so izvedli vse varnostno pomembne 

postopke, ki se nanašajo na normalne postopke, postopke v primeru nevarnosti in izredne postopke, 

maso in ravnotežje, konstrukcijske omejitve, operativne hitrosti, da imajo vso potrebno 

dokumentacijo (veljavno pilotsko licenco in ratinge, veljavno pooblastilo o znanju jezika, veljavno 

zdravniško spričevalo), meteorološke podatke, zrakoplovne informacije, navigacijske karte, načrt 

leta, spričevalo o plovnosti, potrdilo o registraciji, dovoljenje za radijsko postajo, priročnik 

zrakoplova, kontrolne sezname ter da nenazadnje preverijo, da je oprema zrakoplova delujoča, da 

je v letalu na razpolago vsa varnostna oprema in ustrezna oprema, ki je zahtevana glede na zračni 

prostor. 
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Navedena zloženka po drugi strani pilote splošnega letalstva opozarja na pomembnost poročanja o 

dogodkih in pojasnjuje kateri so tisti dogodki o katerih morajo piloti obvezno/prostovoljno poročati, 

zloženka prav tako vsebuje časovnico poročanja ter način poročanja. Zadnji del zloženke je namenjen 

kulturi pravičnosti. 

 

 

Slika 7: Promocija – Splošno letalstvo – Priprava na let/Poročanje o dogodkih 

 

 

V sklopu promocije letalske varnosti CAA organizira tudi delavnice/konference/srečanja/ 

usposabljanja.  

 

V letu 2018 sta bili na področju začetne in stalne plovnosti organizirani 2 konferenci, in sicer v mesecu 

maju (05. 11. 2018) in novembru (09. 11. 2018) s skupno cca. 130 udeleženci. Obravnavane so bile 

spremembe zakonodaje, odgovornosti in pooblastila certifikacijskega osebja, podpornega osebja in 

avtoriziranega osebja v vzdrževalnih organizacijah, nadzor plovnosti in upravljanje z neskladji, 

predstavljen je bil sistem DNA in upravljanje s procesi v organizacijah, ravnanje s servisibilnimi deli 

v Del-145 okolju, zahteve plovnosti za vpis zrakoplova v šolski sistem ATO, priročnik odobrene 

organizacije ter druge aktualne teme. 

 

31. 5. 2018 je CAA organizirala seminar za odobrene organizacije za usposabljanje, kjer so bile 

obravnavane naslednje teme: letalska komunikacija in varnost, načrt poleta in uporaba letalskih 

informacij, plovnost in zrakoplovi za usposabljanje, DNA: način obvladovanja neskladij med nadzori 

CAA, zdravstveni standardi – del MED, poročanje o dogodkih in poročanje s terena – sistemska 

neskladja ATO.  
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Z namenom širitve informacij o aktualnih temah, ozaveščanju in razjasnitvi nekaterih vprašanj v 

zvezi s spremembami zakonodaje, postopkov in zahtev, ki se nanašajo na operacije odobrenih 

organizacij za usposabljanje in/ali prijavljenih organizacij za usposabljanje, je bil dne 29. 11. 2018 

organiziran sestanek z vodji usposabljanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Vabilo na 3. konferenco na področju 
začetne in stalne plovnosti   
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10 Zaključek 

 

Prva in glavna prioriteta CAA je zagotavljanje letalske varnosti za vse tiste, ki se z letalstvom 

ukvarjajo poklicno ali športno, prav tako pa tudi za vse tiste, ki so v letalskem prometu udeleženi 

kot potniki. Letalska varnost je prav tako prepoznana kot splošni javni interes. CAA s svojimi 

zaposlenimi preko certifikacijskih, inšpekcijskih, prekrškovnih, regulativnih, promocijskih in 

izobraževalnih aktivnosti vsakodnevno prispeva k dvigovanju nivoja letalske varnosti. 

 

Države članice morajo v skladu s Prilogo 19 k Čikaški konvenciji vzpostaviti sprejemljivo raven 

varnostne uspešnosti v zvezi z letalskimi dejavnostmi, ki sodijo v njihovo odgovornost. Da bi lahko 

države članice usklajeno izpolnile to zahtevo, mora evropski načrt za varnost v letalstvu v zvezi z 

različnimi kategorijami letalskih dejavnosti določiti raven varnostne uspešnosti za Unijo. Ta raven 

varnostne uspešnosti ne sme biti zavezujoča, temveč mora izražati prizadevnost Unije in držav članic 

na področju varnosti v civilnem letalstvu.  

 

Kot že omenjeno, je v letu 2018 pričela veljati nova krovna uredba, ki za upravljanje letalske varnosti 

predstavlja velik mejnik, saj poudarja, da je za stalno izboljševanje varnosti v civilnem letalstvu v 

Uniji, predvidevanje novih varnostnih tveganj in čim boljša uporaba omejenih tehničnih sredstev  

bistvenega pomena za uspešno upravljanje letalske varnosti. Zato je potrebno vzpostaviti skupni 

okvir za načrtovanje in izvajanje ukrepov za izboljšanje varnosti. V ta namen je potrebno na ravni 

Unije izdelati evropski načrt za varnost v letalstvu in evropski letalski varnostni program. Poleg tega 

mora vsaka država članica izdelati državni varnostni program v skladu z zahtevami iz Priloge 19 k 

Čikaški konvenciji. Navedenemu programu je potrebno priložiti načrt z opisom ukrepov, ki jih mora 

država članica sprejeti za zmanjšanje ugotovljenih varnostnih tveganj.  

 

Glavni cilj omenjene uredbe in s tem tudi CAA je vzpostaviti in ohranjati visoko enotno raven varnosti 

v civilnem letalstvu v RS in v Uniji.  

 

Namene te uredbe podpira tudi CAA in se zavezuje, da bo skladno s svojimi pristojnostmi in 

zmožnostmi prispevala k njihovi uresničitvi:  

 prispevati k širši letalski politiki Unije ter večji splošni uspešnosti sektorja civilnega letalstva;  

 na področjih, ki jih zajema ta uredba, olajšati prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala, 

in s tem zagotoviti enake pogoje za vse akterje na notranjem letalskem trgu ter izboljšati 

konkurenčnost letalske industrije Unije;  

 prispevati k visoki in enotni ravni varstva okolja;  

 na področjih, ki jih zajema ta uredba, olajšati prost pretok blaga, storitev in oseb po vsem 

svetu z vzpostavitvijo ustreznega sodelovanja s tretjimi državami in njihovimi letalskimi 

organi ter s spodbujanjem vzajemnega priznavanja certifikatov in drugih ustreznih 

dokumentov;  
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 spodbuditi stroškovno učinkovitost, med drugim s preprečevanjem podvajanja, ter 

spodbuditi uspešnost regulativnih, certifikacijskih in nadzornih postopkov ter učinkovito 

uporabo zadevnih virov na ravni Unije in nacionalni ravni;  

 na področjih, ki jih zajema ta uredba, prispevati k vzpostavitvi in ohranjanju visoke enotne 

ravni varnosti v civilnem letalstvu;  

 na področjih, ki jih zajema ta uredba, pomagati državam članicam pri uveljavljanju njihovih 

pravic in izpolnjevanju njihovih obveznosti po Čikaški konvenciji z zagotavljanjem enotne 

razlage ter enotnega in pravočasnega izvajanja njenih določb, kakor je ustrezno;  

 po vsem svetu promovirati stališča Unije v zvezi s standardi in pravili v civilnem letalstvu ter 

v ta namen vzpostaviti ustrezno sodelovanje s tretjimi državami in mednarodnimi 

organizacijami;  

 spodbujati raziskave in inovacije, med drugim v regulativnih, certifikacijskih in nadzornih 

postopkih;  

 na področjih, ki jih zajema ta uredba, spodbujati tehnično in operativno interoperabilnost ter 

izmenjavo dobrih upravnih praks;  

 utrjevati zaupanje potnikov v varno civilno letalstvo.  

 

Navedeni cilji se med drugim dosežejo z naslednjim:  

 pripravo, sprejetjem in enotno uporabo vseh potrebnih aktov;  

 sprejemanjem ukrepov za izboljšanje varnostnih standardov;  

 zagotovitvijo, da so izjave in certifikati, izdani v skladu s to uredbo ter delegiranimi in 

izvedbenimi akti, sprejetimi na podlagi te uredbe, veljavni in priznani v vsej Uniji brez 

kakršnih koli dodatnih zahtev;  

 razvojem podrobnih tehničnih standardov v sodelovanju z organi za standardizacijo in 

drugimi panožnimi organi, ki naj se uporabijo kot način za doseganje skladnosti s to uredbo 

ter delegiranimi in izvedbenimi akti, sprejetimi na podlagi te uredbe, kadar je to ustrezno;  

 ustanovitvijo neodvisne Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu;  

 enotnim izvajanjem vseh potrebnih aktov s strani pristojnih nacionalnih organov in Agencije 

na področjih, za katera so odgovorni;  

 zbiranjem, analizo in izmenjavo informacij za pomoč pri sprejemanju odločitev na podlagi 

dokazov;  

 izvajanjem pobud ozaveščanja in promocijskih pobud, vključno z usposabljanjem, 

obveščanjem in razširjanjem ustreznih informacij. 

 

Prav je, da v zaključku tega poročila navedemo nekaj prioritet CAA na področju letalske varnosti.  

 

Vlada RS je v letu 2016 sprejela Državni program upravljanja varnosti v civilnem letalstvu. Naloga 

pristojnega ministrstva in CAA je implementacija programa preko slovenskega Državnega načrta za 

varnost v letalstvu. V letu 2018 je bil na tem področju storjen pomemben korak, saj je bila sprejeta 

revizija 1.0 Državnega načrta za varnost v letalstvu, ki je izoblikovan ob upoštevanju mednarodnih 

varnostnih prednostnih nalog in zlasti ob upoštevanju evropskega načrta letalske varnosti Evropske 

agencije za varnost v letalstvu (EASA) ter globalnega načrta za varnost v letalstvu organizacije ICAO. 
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Namen načrta je zagotoviti strateško usmeritev upravljanja varnosti na državni ravni in vsem 

zainteresiranim stranem prikazati, kam bo Republika Slovenija v naslednjem obdobju ciljno 

usmerjala svoja sredstva, v okviru pristopa upravljanja varnosti, ki temelji na obvladovanju tveganj 

in na uspešnosti. Prav tako je RS dolžna implementirati EPAS, ki je ključna sestavina evropskega 

programa za varnost v letalstvu in zagotavlja skladen in pregleden okvir za varnostno delo na 

evropski ravni, ki pomaga prepoznati glavna varnostna tveganja in opredeliti ukrepe, ki jih je treba 

sprejeti. Prav tako podpira države članice Evropske unije za izvajanje njihovih državnih varnostnih 

programov in olajša izmenjavo najboljših praks in znanja.  

 

Kot že omenjeno v poročilu zgoraj, bo v Republiki Sloveniji naslednji ICAO nadzor (ICAO Coordinated 

Validation Mission) potekal od 26. 8 do 3. 9. 2019. Pristojno ministrstvo in CAA sta se zavezala, da 

odpravita čim več ICAO neskladij in dvigneta nivo učinkovite implementacije Čikaške konvencije in 

pripadajočih prilog, kar bo nedvomno dvignilo nivo letalske varnosti, omogočilo boljše pogoje dela 

organizacijam in posameznikom, ki se z letalstvom ukvarjajo poklicno ter nenazadnje dvignilo ugled 

Republike Slovenije v mednarodnih letalskih organizacijah. 

 

CAA bo tudi v prihodnosti nadaljevala s sodelovanjem z Evropsko agencijo za civilno letalstvo, in 

sicer si bomo prizadevali za skladnost z evropsko zakonodajo, za učinkovito upravljanje letalske 

varnosti, udeleževali se bomo delovnih skupin in teles pod vodstvom EASA-e ter sodelovali kot 

pridruženi inšpektorji v standardizacijskih inšpekcijah.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


