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Vizija

Z visoko usposobljenimi in motiviranimi strokovnjaki v 
javnem podjetju Kontrola zračnega prometa Slovenije, 
d .o. o., (v nadaljevanju: družba) si nenehno prizade
vamo za doseganje odličnosti pri zagotavljanju varnih, 
zmogljivostno prilagodljivih, cenovno ugodnih, stro
škovno učinkovitih, sonaravnih in kakovostnih storitev 
navigacijskih služb zračnega prometa v slovenskem 
zračnem prostoru ter po potrebi zunaj njega v zadovolj
stvo svojih strank.

V sodelovanju s poslovnimi in institucionalnimi partnerji 
si prizadevamo vzpostaviti enotno evropsko nebo.

PoslanstVo

Družba se s svojim poslanstvom zavezuje:

•	 biti certificirani izvajalec storitev navigacijskih služb 
zračnega prometa po predpisih o enotnem evrop
skem nebu, določen za zagotavljanje varnih, zmoglji
vostno prilagodljivih, cenovno ugodnih, stroškovno 
učinkovitih, sonaravnih in kakovostnih storitev navi
gacijskih služb zračnega prometa v slovenskem zrač
nem prostoru ter po potrebi zunaj njega; 

•	 biti pripravljena zagotavljati navigacijske službe zrač
nega prometa kot dejavni partner znotraj funkcional
nih blokov zračnega prostora na svojem območju. 

Poslanstvo bo uresničevalo visoko usposobljeno 
in motivirano osebje.

ViZiJA, pOSLAnStVO
in VreDnOte DrUŽBe 
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Vrednote družbe

V družbi smo prepoznali in opredelili skupne vrednote, 
ki vodijo vse zaposlene in so del organizacijske kulture 
ter temelj poslanstva in vizije družbe.

Varnost storitev
Doseganje, zagotavljanje in stalno izboljševanje oprede
ljenih varnostnih ravni in ciljev je osnovno vodilo družbe 
z namenom doseganja odličnosti pri izvajanju varnih, 
zmogljivostno prilagodljivih, cenovno sprejemljivih, stro
škovno učinkovitih, sonaravnih in kakovostnih storitev. 
Varnosti storitev je dodeljena prednost v primerjavi z 
drugimi vrednotami družbe.

Zanesljivost
Za svoje partnerje, stranke in interesne skupine smo 
zanesljiv partner pri izvajanju dejavnosti.

Odgovornost
Z odgovornim odnosom sodelavcev do izvajanja stori
tev navigacijskih služb zračnega prometa zagotavljamo 
varen, reden in učinkovit zračni promet.

Profesionalizem
dosežen s kompetentnostjo, natančnostjo, skrbnostjo, 
vestnostjo in z odgovornim izpolnjevanjem visokih stan
dardov izvajanja delovnih procesov.

Uslužnost 
v družbeno odgovornem odzivanju deležnikom.

Spoštljivost 
S poštenim, nepristranskim, odkritim, zaupljivim in pri
jaznim odnosom do sodelavcev, industrijskih kolegov in 
deležnikov.

Ekipnost
dosežena z nediskriminatornim, soodvisnim in vzaje
mno dopolnjujočim se skupinskim delom s sodelavci, 
industrijskimi kolegi in deležniki.

Znanje
Gradimo na dvigovanju ravni splošnega, strokovnega in 
specializiranega znanja zaposlenih. Razvijamo human 
odnos do dela in ljudi v delovnem procesu, zaposleni 
se usposabljajo za hitro prilagajanje spremembam. Vla
gamo v izobraževanje posameznika za razvoj delovne 
kariere in njegove osebnostne rasti.
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KOnKUrenčnA
USMeriteV 

V družbi z izvajanjem gospodarske javne službe ponuja
mo storitve javnega interesa in smo edini te vrste v Re
publiki Sloveniji. Zaposleni v družbi morajo, v nasprotju 
z zaposlenimi v drugih podjetjih, za izvajanje dejavnosti 
navigacijskih služb zračnega prometa imeti posebna 
dovoljenja, s katerimi izkazujejo zahtevana znanja in spo
sobnosti, ki niso primerljiva z nobenimi drugimi poklici v 
Republiki Sloveniji. Družba je zavezana h krepitvi sodelo
vanja s sosednjimi državami in svoje vloge pri predvide
nem preoblikovanju zračnega prostora v regiji. Slednje z 
glavnim ciljem zagotavljanja nemotenega in učinkovitega 
pretoka zračnega prometa. Skladno s predpisanimi cilji 
Evropske unije o stroškovni učinkovitosti izvajanja na
vigacijskih služb zračnega prometa na enotnem evrop
skem nebu se v sodelovanju z izvajalci iz sosednjih držav 
krepijo sinergijski učinki izvajanja služb za stroškovno 
učinkovitost v regiji. Družba namreč aktivno prispeva k 
doseganju ciljev Evropske komisije v zvezi z oblikova
njem funkcionalnih blokov zračnega prostora v Evropi v 
okviru Funkcionalnega bloka zračnega prostora srednje 
Evrope (Functional Airspace Block Central Europe – FAB 
CE) in v okviru tega k ohranjanju konkurečnosti lastnega 
znanja in visokih tehnoloških zmogljivosti zagotavljanja 
navigacijskih služb zračnega prometa v slovenskem zrač
nem prostoru v prihodnje.
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rAZVOJne 
USMeritVe

Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., je nosi
lec dovoljenja za izvajanje navigacijskih služb zračnega 
prometa, in sicer za izvajanje služb zračnega prometa, 
služb za komunikacije, navigacijo in nadzor ter služb 
letalskih informacij. Družba zagotavlja tehnično in ope
rativno zmogljivost ter strokovno znanje za izvajanje na
vigacijskih služb zračnega prometa varno, neprekinjeno, 
zmogljivostno prilagodljivo, cenovno ugodno, stroškov
no učinkovito ter sonaravno in kakovostno, in to stalno 
prilagaja dejanski trenutni ali kakršni koli prihodnji gosto
ti letalskih prometnih tokov v danem zračnem prostoru. 

V družbi smo skladno z zahtevami Zakona o zagotavlja
nju navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni list 
RS, št. 30/06 – uradno prečiščeno besedilo, 109/09, 
62/10ZletC in 18/11ZUKNA) (v nadaljevanju: Zakon o 
zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa) in z 
Aktom o ustanovitvi javnega podjetja Kontrola zračnega 
prometa Slovenije, d. o. o., sprejeli petletni poslovni na
črt za obdobje 2013–2017, ki je, skladno z zahtevami slo
venske zakonodaje in evropskih predpisov o enotnem 
evropskem nebu, strateški dokument in vsebuje razvoj
no strategijo družbe z namenom izkazovanja prispevka 
k trajnostnemu razvoju sistema zračnega prometa z 
izboljšanjem celotne učinkovitosti navigacijskih služb 
zračnega prometa. 

Razvojne usmeritve, kot jih povzema veljavni Poslovni 
načrt 2013–2017, so usmerjene v doseganje in izboljše
vanje učinkovitosti navigacijskih služb zračnega prometa 
na ključnih področjih uspešnosti glede varnosti, okolja, 
zmogljivosti in stroškovne učinkovitosti v skladu s po
dročji, opredeljenimi v okviru uspešnosti iz osrednjega 
načrta ATM in skladno z Načrtom izvedbe (Performance 
Plan) za referenčno obdobje 2012–2014 z dne 5. 6. 2011 
in z Dodatkom k načrtu izvedbe (Performance Plan) 
referenčnega obdobja 2012–2014 z dne 7. 11. 2011, ki 
določa zavezujoče (in druge) cilje uspešnosti, ki si jih je 
Republika Slovenija postavila za prvo referenčno obdo
bje spremljanja kazalnikov uspešnosti (Key Performance 
Indicators – KPI) med letoma 2012 in 2014 pri zagota
vljanju navigacijskih služb zračnega prometa, vse skupaj 
glede na prevladujoče varnostne cilje.

Poslovni načrt izkazuje zadostnost finančnih in upravnih 
virov oziroma finančne moči v obdobju med letoma 
2013 in 2017 za zagotovitev ustrezne tehnične in ope
rativne zmogljivosti ter strokovnega znanja za izvajanje 
storitev navigacijskih služb zračnega prometa in upra
vljanja zračnega prometa ter tudi kakršen koli vpliv na 
pristojbine za uporabnike, ki bi bil posledica izvajanja 
strategije in poslovnega načrta ter določa kot razvojne 
usmeritve družbe za dosego strateških ciljev:
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•	 ostati določen kot izvajalec navigacijskih služb zrač
nega prometa (Designated ANSP) na slovenskem 
letalskem informativnem območju in tudi zunaj njega, 
in sicer skladno z nacionalno zakonodajo, zakonodajo 
enotnega evropskega neba in sporazumom FAB CE; 

•	 ohranjati dovoljenje (certifikat) za izvajanje navigacijskih 
služb zračnega prometa, in sicer za izvajanje služb zrač
nega prometa (ATS), služb za komunikacije, navigacijo 
in nadzor (služb letalskih telekomunikacij; CNS) in služb 
letalskih informacij (AIS) ter Letalske šole (LŠ); 

•	 opravljati učinkovito mednarodno sodelovanje družbe 
pri razvoju regionalnega funkcionalnega bloka zračne
ga prostora srednje Evrope (Functional Airspace Block 
Central Europe – FAB CE) in povezovanje z drugimi 
funkcionalnimi bloki zračnega prostora; 

•	 zagotoviti, da je tveganje za letalsko nesrečo ali inci
dent pri izvajanju storitev navigacijskih služb zračnega 
prometa vedno na najnižji razumni in v praksi uresni
čljivi ravni. Družba bo to zagotovila z vzdrževanjem in 
stalnim izboljševanjem ravni skupne varnosti storitev, 
skladno z zahtevami, opredeljenimi na evropski in dr
žavni ravni, ter s standardi in priporočili mednarodnih 
organizacij v civilnem zračnem prometu; 

•	 vzdrževati in izboljševati kakovost storitev z uporabo 
prilagodljive zmogljivosti, cenovne ugodnosti in stro
škovne učinkovitosti ob doseganju ciljev uspešnosti 
Načrta izvedbe 2012–2014 za Republiko Slovenijo skla
dno z vseevropskimi cilji uspešnosti; 

•	 ohranjati in izboljševati raven kakovosti in organizacije 
ter posledično slediti cilju vzpostavitve modela poslov
ne odličnosti; 

•	 prizadevati si za sodoben integriran koncept varnosti 
(varovanja), katerega cilj je preprečevati vmešavanje 
v tehnologijo dela navigacijskih služb zračnega pro
meta, ter posledično zagotavljati varovanje civilnega 
letalstva pred mogočimi neposrednimi in posrednimi 
oblikami ogrožanja. Družba teži k izpolnjevanju najvišjih 
mogočih standardov varovanja, zagotavlja ustrezno 

varnost svojih poslovnih procesov in si prizadeva, da 
bi izpolnjevala nacionalne in mednarodne norme glede 
varovanja civilnega letalstva. Cilj družbe v navedenem 
obdobju je združiti posamezne varnostne podsisteme 
v celovit koncept obvladovanja tveganj z namenom 
zagotavljati varno okolje za poslovne procese z uspe
šnim in učinkovitim sistemom varovanja ter v čim 
večji možni meri, glede na dane pogoje, zagotoviti 
neodvisnost sistema varovanja od zunanjih izvajalcev. 
Pomemben cilj za navedeno obdobje je poenotenje in 
standardiziranje tehničnih sistemov varovanja na ravni 
načrtovanja in izvedbe; 

•	 racionalizirati organizacijo in storitve z uresničitvijo pro
jekta Centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa 
ATCC; 

•	 vzdrževati, optimizirati in izboljševati tehnološko in
frastrukturo, ki družbi omogoča dosegati operativne 
cilje na področjih varnosti, kapacitete in gospodarnosti 
poslovanja. Tehnološki razvoj družbe je usmerjen v 
izpolnjevanje osnovnih ciljev družbe, poleg tega zago
tavlja izpolnjevanje evropskih in globalnih smernic s 
tega področja.

V drugem referenečnem obdobju med letoma 2015 
in 2019 uvršča družba doseganje vseevropskih ciljev 
uspešnosti med pomembne strateške usmeritve. V tem 
obdobju bodo opredeljeni vseevropski cilji in kazalniki za 
vsa štiri ključna področja spremljanja uspešnosti, ki so: 
zmogljivost, stroškovna učinkovitost, varnost in okolje. 
S kakovostnim, zmogljivostno prilagodljivim, cenovno 
ugodnim in stroškovno učinkovitim izvajanjem dejav
nosti bo poslovanje družbe ob doseganju vseevropskih 
ciljev uspešnosti usmerjeno k najpomembnejšemu 
cilju – zagotavljanju varnosti v zračnem prometu. Vse to 
je uresničljivo izključno in samo ob ohranjanju in razvoju 
potrebnega strokovnega kadra, ki ima ustrezna specifič
na znanja in se zaveda, kolikšen je pomen varnosti pri 
izvajanju njegove dejavnosti.

V družbi bomo sledili razvojnim usmeritvam tako, da 
bomo pravočasno sprejemali vse potrebne ukrepe, ki 
bodo zagotovili nemoteno poslovanje in doseganje za
stavljenih ciljev družbe. 
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OSnOVni pODAtKi 
O DrUŽBi

Družba: 
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d. o. o.
SLOVENIA CONTROL, Slovenian Air Navigation Services, 
Limited

Skrajšani naziv družbe: 
KZPS, d. o. o.
SLOVENIA CONTROL, Ltd 

Sedež družbe:
Zgornji Brnik

Poslovni naslov družbe:
Zgornji Brnik 130n, 4210 Brnik  aerodrom

AFTN: LJLAYFAX
Matična številka: 1913301
Identifikacijska številka: SI18930492

Transakcijski računi:
Banka Koper d. d.: SI56 1010 0004 3347 840
UniCredit Banka Slovenije, d. d.: SI56 2900 0005 5404 414 
NLB, d. d.: SI56 0292 2025 4167 737

Registrski organ: Okrožno sodišče v Kranju

Klasifikacija osnovne dejavnosti: 52.230 Spremljajoče stori
tvene dejavnosti v zračnem prometu
Lastništvo: 100odstotno lastništvo Republike Slovenije
Znesek osnovnega kapitala: 5.525.705,66 EUR 

Število zaposlenih: 217 (na dan 31. 12. 2013)

Kontakti:
Telefonska številka: 00 386 4 20 40 000
Številka telefaksa: 00 386 4 20 40 001
Elektronska pošta: info@sloveniacontrol.si
URL: www.sloveniacontrol.si

Organi upravljanja družbe: 
ustanovitelj, nadzorni svet in direktor. 

Ustanovitelj:
Republika Slovenija    

Direktor:
dr. Franc Željko Županič

Nadzorni svet:
Predstavniki ustanovitelja:
Dušan Hočevar, predsednik
mag. Janez Kolar, namestnik predsednika
Janez Hrovat, član
dr. Domen Trobec, član (od 21. 1. 2014)

Predstavnika delavcev:
Žiga Ogrizek, član
Zoran Pajić, član
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StAtUS 
in DeJAVnOSt

Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., je bila 
ustanovljena na podlagi Zakona o zagotavljanju naviga
cijskih služb zračnega prometa, skladno z Zakonom o 
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12 in 82/13) 
(v nadaljevanju: Zakon o gospodarskih družbah) in Zako
nom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 
32/93, 30/98ZZLPPO, 127/06ZJZP, 38/10ZUKN in 57/11) 
(v nadaljevanju: Zakon o gospodarskih javnih službah) 
ter v povezavi z Zakonom o letalstvu (Uradni list RS, št. 
81/10 – uradno prečiščeno besedilo) (v nadeljevanju: 
Zakon o letalstvu). Pravnoorganizacijska oblika družbe je 
po Zakonu o gospodarskih družbah družba z omejeno od
govornostjo, katere družbenik in ustanovitelj je Republika 
Slovenija. Skladno z določbami Zakona o gospodarskih 
javnih službah ima status javnega podjetja, saj zagotavlja 
izvajanje gospodarske javne službe navigacijskih služb 
zračnega prometa. Družba ima (skladno z aktom o usta
novitvi družbe) tri organe upravljanja: ustanovitelja, nad
zorni svet in direktorja. Ustanoviteljske pravice je v ime
nu in za račun Republike Slovenije v letu 2013 skladno 
z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH, 
Uradni list RS, št. 105/12 in 39/13) izvrševala uprava Slo
venske odškodninske družbe, d. d., z uveljavitvijo novega 
Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH1, Ura
dni list RS, št. 25/14) konec aprila 2014 pa se izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic prenaša na Slovenski državni hol
ding, d. d., v katerega se skladno z zakonom preoblikuje 
Slovenska odškodninska družba, d. d.

V tujini se družba predstavlja s svojim angleškim imenom 
Slovenia Control, Slovenian Air Navigation Services, 
Limited.

Registrirane dejavnosti omogočajo družbi prevzem raz
ličnih nalog. Osnovna dejavnost družbe skladno s stan
dardno klasifikacijo dejavnosti, je 52.230 – spremljajoče 
storitvene dejavnosti v zračnem prometu, kamor spada
ta vodenje in kontrola zračnega prometa, ki se izvajata v 
naslednjih navigacijskih službah zračnega prometa:
•	 službah zračnega prometa;
•	 službi za komunikacije, navigacijo in nadzor (službi 

letalskih telekomunikacij);
•	 službah letalskih informacij.

Družba izvaja dejavnost v okviru svojega poslanstva, 
zaradi katerega je bila ustanovljena. 

Družba z izvajanjem gospodarske javne službe ponuja 
storitve javnega interesa in je edina te vrste v Republiki 
Sloveniji, zato je tudi položaj zaposlenih poseben in pri
merljiv le z družbami, ki izvajajo enako dejavnost v tujini. 
Zaposleni v družbi morajo, v nasprotju z zaposlenimi 
v drugih podjetjih, za izvajanje dejavnosti navigacijskih 
služb zračnega prometa imeti posebna dovoljenja, s ka
terimi izkazujejo zahtevana znanja in sposobnosti. Zaradi 
svojega posebnega znanja so vključeni v številne dejav
nosti, ki vplivajo na razvoj stroke, spremembe predpisov 
in razvoj na tem področju. 
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Družba opravlja storitve navigacijskih služb zračnega 
prometa v Republiki Sloveniji skladno s slovensko zako
nodajo, z evropskimi standardi, s standardi in priporočili 
Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) in 
Evropske organizacije za varnost zračne plovbe (Euro
control) ter s sklenjenimi operativnimi delovnimi spora
zumi (Letter of Agreement – LoA) s sosednjimi izvajalci 
navigacijskih služb zračnega prometa in mednarodnimi 
pogodbami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo. 

Organizacijska struktura družbe podpira varno, nepre
trgano, učinkovito in trajnostno izvajanje navigacijskih 
služb zračnega prometa, ki jih zagotavlja družba, ter 
ustrezno prilagodljivost in odzivnost na spremembe v 
okolju, v katerem posluje.

Notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest v 
družbi sta določeni s Pravilnikom o notranji organizirano
sti in sistemizaciji delovnih mest, ki opredeljuje ključne 
naloge oziroma aktivnosti, katerih procesi se izvajajo v 
posameznih organizacijskih enotah. Organizacija družbe 
je podrejena izvajanju glavne dejavnosti, zagotavljanju 
navigacijskih služb zračnega prometa skladno z Zako
nom o letalstvu, Zakonom o zagotavljanju navigacijskih 
služb zračnega prometa in z evropsko zakonodajo o 
enotnem evropskem nebu. 

Glavna dejavnost družbe, vodenje in kontrola zračnega 
prometa, se izvaja v okviru treh operativnih sektorjev: 
•	Sektorja zračnega prometa, 
•	Sektorja letalskih telekomunikacij in
•	Sektorja letalskih informacij.

Proces usposabljanja operativnega osebja se izvaja v 
okviru Službe za usposabljanje operativnega osebja 
– Letalske šole kot samostojne organizacijske enote, 
podrejene neposredno direktorju.

Naloge, povezane s kadrovskimi, pravnimi in s finanč
noračunovodskimi zadevami, ter naloge, povezane z 
investicijami in javnimi naročili, se izvajajo v okviru Sek
torja za splošne zadeve.

Posebno mesto v organizaciji imajo naloge, povezane z 
upravljanjem varnosti v zračnem prometu, s certificira
njem izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa, z 
mednarodnimi zadevami in s strateškim načrtovanjem, 
kakovostjo in z varovanjem, informacijsko tehnologijo, 
odnosi z javnostmi ter s tajništvom, ki se opravljajo v 
okviru Kabineta direktorja.

Delo se opravlja na sedežu družbe v prostorih novega 
Centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa – ATCC 
na naslovu Zgornji Brnik 130n. Poleg tega se delo opra
vlja tudi na letališčih Jožeta Pučnika Ljubljana, Edvarda 
Rusjana Maribor, Portorož in Cerklje ob Krki.

OrGAniZirAnOSt 
DrUŽBe
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SEKTOR LETALSKIH 
INFORMACIJ

Služba za usposabljanje 
operativnega osebja  

LETALSKA ŠOLA

SEKTOR LETALSKIH 
TELEKOMUNIKACIJ

SEKTOR ZRAČNEGA 
PROMETA

SEKTOR ZA SPLOŠNE 
ZADEVE

KABINET DIREKTORJA
Mednarodne zadeve in strateško načrtovanje, 

varovanje, kakovost, odnosi z javnostmi

Prikaz 1 / Organizacijska shema

Oddelek za varnost v zračnem prometu

Oddelek za informatiko

Oddelek za certificiranje

Finančno 
računovodska 

služba

Služba za kadrovske 
zadeve

Služba za pravne 
zadeve

Služba zrakoplovnih 
publikacij

Informacijsko 
komunikacijski 

center

Služba zrakoplovnih 
informacij  ARO

Oddelek za tehnični 
nadzor

Služba za 
avtomatizirane 

sisteme

Služba za 
komunikacije

Služba za navigacije 
in letališča

Služba za nadzorne 
sisteme

Oddelek za 
avtomatizacijo 

Sektorja zračnega 
prometa

Oddelek za 
tehnologijo

Služba območne 
kontrole zračnega 
prometa Ljubljana

Služba letališke 
kontrole zračnega 
prometa Ljubljane

Služba letališke 
kontrole zračnega 
prometa Maribor

Služba letališke 
kontrole zračnega 
prometa Portorož

Služba letališke 
kontrole zračnega 
prometa Cerklje 

ob Krki

KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, D.O.O.

DIREKTOR

Služba za investicije 
in javna naročila

Prikaz 2 / Lokacije družbe

 • Portorož

	•	Ljubljana

 Brnik •

Maribor	•

Cerklje ob Krki •
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Poslovno leto 2013 predstavlja pomemben mejnik v 
razvoju družbe Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. 
o. o., ki je strateško pomemben tudi z vidika ohranjanja 
konkurenčnosti in zmogljivosti navigacijskih služb zrač
nega prometa v slovenskem zračnem prostoru. Zato 
me veseli, da smo natanko 21. marca 2014 zaokrožili 
že prvo leto poslovanja in nemotenega izvajanja dejav
nosti vodenja in kontrole zračnega prometa iz novega 
Centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa – ATCC 
na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Uspešen zaklju
ček največjega razvojnega projekta Kontrole zračnega 
prometa Slovenije, d. o. o., v marcu 2013 štejem med 
najpomembnejše dosežke družbe v preteklem letu, s 
katerim smo z lastnim znanjem in vrhunsko tehnologijo 
zagotovili zadostne kapacitete za izvajanje varnih sto
ritev kontrole zračnega prometa v Republiki Sloveniji 
vsaj za naslednjih 30 let. Nova stavba zagotavlja funkci
onalno in prostorsko ustreznost za operativne službe in 
administrativni del zaposlenih v družbi. Nova lokacija in 
sedež družbe pa imata pomembne prednosti tudi z vidi
ka sodelovanja z drugimi partnerji v letalski dejavnosti.

Po podatkih organizacije Eurocontrol se je v Evropi 
(EU28) število letov v letu 2013 zmanjšalo za 1,7 % v 
primerjavi z letom 2012. Kljub spodbudnim izidom v ra
sti števila potnikov in tovora na Letališču Jožeta Pučnika 
Ljubljana pa so se zaostrene gospodarske razmere v 
Republiki Sloveniji in Evropi ob politični in varnostni krizi 

na Bližnjem vzhodu odrazile na letalskem prometu v 
slovenskem zračnem prostoru. V družbi smo po številu 
enot storitev tako ugotovili skromno, tj. 1,4odstotno 
rast prometa v fazi terminala, medtem ko smo v preletu 
slovenskega zračnega prostora zaznali 3,3 odstotka nižji 
promet kot v letu 2012. Kljub temu je družba poslovala 
uspešno, ustvarila dobiček ter dosegla cilje na področju 
zmogljivosti in stroškovne učinkovitosti skladno s spre
jetim nacionalnim Načrtom izvedbe (Performance Plan) 
za obdobje 2012–2014, ki določa zavezujoče (in druge) 
cilje uspešnosti pri zagotavljanju navigacijskih služb 
zračnega prometa v prvem referenčnem obdobju spre
mljanja kazalnikov uspešnosti med letoma 2012 in 2014. 
Pri tem ne gre spregledati, da je družba z doseženo pov
prečno preletno zamudo upravljanja pretoka zračnega 
prometa 0,003 minute na let presegla ciljne vrednosti 
in skoraj brez zamud zagotavljala ustrezno kapaciteto 
oziroma pretočnost zračnega prometa, in sicer kljub 
operativno in tehnično izjemno zahtevnemu prenosu 
opravljanja storitev iz starega v novi center ATCC na 
Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana.

Družba je tudi v preteklem letu pri izvajanju svoje dejav
nosti stremela ne le k ohranjanju visoke ravni varnosti, 
ampak tudi k razvoju in doseganju ciljev v okviru sistema 
upravljanja varnosti pri izvajanju dejavnosti vodenja in 
kontrole zračnega prometa. Izpolnjevanje vseh zakon
sko predpisanih zahtev izkazuje družba z dovoljenjem 

pOrOčiLO DireKtOrJA
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izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa za izva
janje služb zračnega prometa (ATS), komunikacijskih, 
navigacijskih in nadzornih služb (CNS) ter služb letalskih 
informacij (AIS), ki ga je v recertifikacijskem postopku 
konec leta prejela od Javne agencije za civilno letalstvo 
RS za obdobje prihodnjih štirih let. Za ohranitev tega pa 
je enako pomembno ohranjanje ustrezne ravni sistema 
vodenja kakovosti in s tem certifikata po mednarodnem 
standardu ISO 9001 : 2008.

Za varno, nepretrgano in za učinkovito izvajanje dejavno
sti družbe je bila v preteklem letu pomembna odločitev 
države kot edinega družbenika o dokapitalizaciji družbe 
s stvarnim vložkom s sredstvi, ki jih je družba imela v 
upravljanju za izvajanje svoje dejavnosti skladno z Zako
nom o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prome
ta. Družba je s prehodom na mednarodne računovodske 
standarde v letu 2013 tudi izpolnila zahtevo evropskih 
predpisov, da izvajalci navigacijskih služb zračnega pro
meta sestavijo računovodske izkaze skladno z mednaro
dnimi računovodskimi standardi.

Na področju mednarodnega sodelovanja je družba 
nadaljevala aktivno delovanje v okviru projekta Funkcio
nalnega bloka zračnega prostora srednje Evrope – FAB 
Central Europe (FAB CE) ter krepila svoje sodelovanje z 
mednarodnimi organizacijami in interesnimi skupinami 
(Eurocontrol, ICAO, CANSO, BLUE MED, CEAP oziroma 
Gate One). Vključitev Republike Slovenije v FAB CE je 
pripomogla h krepitvi vloge družbe pri izvajanju storitev 
navigacijskih služb zračnega prometa v regiji, ki jo mora 
družba ohranjati z aktivnim delovanjem v evropskem 
in mednarodnem merilu tudi v prihodnje, kar si družba 
ves čas tudi prizadeva. Aktivno in uspešno sodelovanje 
predstavnikov družbe in Ministrstva za infrastrukturo 
in prostor s predstavniki preostalih šestih držav članic 
bistveno prispeva k delovanju FAB CE skladno s predpisi 
Evropske unije o enotnem evropskem nebu. V letu 2013 
je družba prevzela aktivno vlogo v postopku ustanavlja
nja skupnega pravnega subjekta – gospodarske družbe 
v statusni obliki družbe z omejeno odgovornostjo, 
katere družbeniki bodo vsi izvajalci navigacijskih služb 
zračnega prometa FAB CE, in sicer z namenom, da se v 
čim večji meri zagotovi izpolnjevanje zahtev zakonodaje 

o enotnem evropskem nebu ter poglobi medsebojno 
sodelovanje med družbeniki – izvajalci navigacijskih 
služb zračnega prometa v FAB CE. Sedež družbe bo po 
uspešnem lobiranju predstavnikov družbe in širši podpo
ri predstavnikov nekaterih izvajalcev navigacijskih služb 
zračnega prometa FAB CE v Republiki Sloveniji. 

Kot direktor družbe si bom tudi v prihodnje prizadeval 
za zagotavljanje ustrezne operativne in tehnološke 
zmogljivosti z vlaganji v posodobitev sistemov in naprav 
ob sočasnih zahtevah po interoperabilnosti, ki jih pri
naša zakonodaja enotnega evropskega neba, sočasno 
pa tudi za krepitev konkurenčnega položaja družbe 
prek sinergijskih učinkov vključenosti v Funkcionalni 
blok zračnega prostora v srednji Evropi (FAB CE). Za 
ohranjanje sposobnosti družbe za varno, kakovostno, 
neprekinjeno, stroškovno učinkovito in za trajnostno iz
vajanje dejavnosti vodenja in kontrole zračnega prometa 
zato med pomembne naloge uvrščam doseganje ciljev 
na področju stroškovne učinkovitosti in zmogljivosti 
skladno s sprejetim Načrtom izvedbe 2012–2014 ter 
doseganje skladnosti z vseevropskimi cilji uspešnosti za 
novo referenčno obdobje 2015–2019 v okviru skupnega 
načrta izvedbe držav članic FAB CE, katerega priprava 
je v teku, uresničevanje začrtanih načrtov ob doseganju 
predvidenih stopenj rasti prometa, računajoč predvsem 
na pozitivni vpliv odpiranja zračnega prostora nad Ko
sovom in aktivnega sodelovanja z vsemi deležniki za 
zagotovitev čim ugodnejših pogojev obstoja slovenske 
letalske industrije in njene konkurenčnosti.

Dr. Franc Željko Županič
DIREKTOR
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iZJAVA O 
UprAVLJAnJU DrUŽBe

Na podlagi petega odstavka 70. člena Zakona o gospo
darskih družbah (ZGD1) in četrtega odstavka 26. člena 
Akta o ustanovitvi javnega podjetja Kontrola zračnega 
prometa Slovenije, d. o. o., družba podaja izjavo o upra
vljanju za leto 2013.

1. izjaVa o sKladnosti s KodeKsoM   
 uPraVljanja 

Za družbo od 15. 5. 2013 velja Kodeks upravljanja ka
pitalskih naložb Republike Slovenije (v nadaljnjem be
sedilu: Kodeks), ki ga je istega dne sprejela Slovenska 
odškodninska družba, d. d., do takrat pa je veljal Kodeks 
upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države, ki ga 
je 13. 1. 2011 sprejela Agencija za upravljanje kapitalskih 
naložb Republike Slovenije, ki je bila z Zakonom o Slo
venskem državnem holdingu (ZSDH) ukinjena.

Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., si s spo
štovanjem določil Kodeksa v celoti prizadeva za ohra
njanje in nadgradnjo uspešnega vodenja in upravljanja 
družbe.

Kodeks je objavljen na spletnih straneh Slovenske od
škodninske družbe, d. d., na spletnem naslovu http://
www.sodruzba.si/.

Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., podaja 
izjavo o skladnosti s Kodeksom upravljanja družb s kapi
talskimi naložbami države.

2. oPis GlaVniH znaČilnosti sisteMoV   
 notranjiH Kontrol in uPraVljanja
 tVeGanj V družbi V PoVezaVi
 s PostoPKoM raČunoVodsKeGa   
 PoroČanja
      
Namen sistema notranjih kontrol je zagotoviti učinkovi
to in uspešno delovanje, zanesljivost računovodskega 
poročanja in skladnost z veljavnimi zakoni ter drugimi 
zunanjimi in notranjimi predpisi.

Računovodski izkazi so sestavljeni skladno z mednaro
dnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je 
sprejela EU (MSRP) in Zakonom o gospodarskih druž
bah (ZGD1). Podatki v računovodskih izkazih temeljijo 
na knjigovodskih listinah in poslovnih knjigah, vodenih 
skladno z MSRP, kot jih je sprejela EU. Predstavljajo 
resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe 
in izidov poslovanja za leto 2013. Računovodski izkazi 
skupaj s pojasnili so izdelani na osnovi predpostavke o 
nadaljnjem poslovanju družbe.
 
Pri pripravi so upoštevane temeljne računovodske 
predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnih dogod
kov, časovne neomejenosti delovanja in kakovostne 
značilnosti računovodskih izkazov – te so predvsem: 
razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. Pri 
računovodskih usmeritvah so upoštevana osnovna ra
čunovodska načela: previdnost, prednost vsebine pred 
obliko in pomembnost. 

Družba zagotavlja pravilnost, popolnost in resničnost 
računovodskega poročanja z več kontrolami, kot so: 
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usklajevanje postavk s kupci in z dobavitelji, kontrola 
popolnosti zajemanja podatkov, kontrola razmejitev 
dolžnosti in odgovornosti, kontrola omejitve dostopa do 
računovodskih evidenc in kontrola nadziranja. Proces 
računovodenja je informacijsko podprt, zato so vse na
vedene kontrole povezane tudi s sistemi kontrole, vgra
jenimi v informacijsko tehnologijo. Tveganja, povezana 
z informacijsko tehnologijo, in preostala tveganja so 
podrobneje opisana v poglavju Upravljanje tveganj. 

Družba zagotavlja pravilnost, popolnost in resničnost ra
čunovodskega poročanja tudi z izpolnjevanjem zahtev, ki 
jih predpisuje mednarodni standard ISO 9001 : 2008.

3. PodatKi o deloVanju 
 sKuPŠČine družbe

Organi družbe so:
•	 ustanovitelj,
•	 nadzorni svet in
•	 direktor.

Edini ustanovitelj družbe je Republika Slovenija. Pristoj
nosti ustanovitelja so podrobneje opredeljene z Aktom 
o ustanovitvi. Ustanovitelj je svoje pristojnosti leta 2013 
uresničeval skladno z Zakonom o Slovenskem držav
nem holdingu (ZSDH) prek Slovenske odškodninske 
družbe, d. d. Ustanovitelj kot edini družbenik svoje pri
stojnosti uresničuje s sprejemanjem sklepov.

4. PodatKi o sestaVi in deloVanju   
 orGanoV Vodenja in nadzora

Družbo vodi direktor skladno z Aktom o ustanovitvi. 
Direktorja imenuje ustanovitelj za mandatno dobo 5 let. 
Direktor družbe je dr. Franc Željko Županič. 

Nadzorni svet družbe sestavlja šest članov, od katerih 
so štirje člani predstavniki ustanovitelja, dva člana pa 
sta predstavnika delavcev. Podrobneje sta sestava in 
delovanje nadzornega sveta predstavljena v Poročilu o 
delu nadzornega sveta za leto 2013. 

Zgornji Brnik, 15. 5. 2014     
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sestaVa nadzorneGa sVeta V letu 2013 

V skladu s 14. členom Akta o ustanovitvi javnega pod
jetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. (v 
nadaljevanju: družba) ima nadzorni svet družbe 6 članov, 
od katerih 4 člane imenuje ustanovitelj, 2 člana pa izvoli 
svet delavcev. 

V letu 2013 so nadzorni svet sestavljali naslednji člani, 
predstavniki ustanovitelja:
•	Dušan Hočevar, predsednik od 7. 12. 2012, član od 22. 

11. 2012, opravlja tudi funkcijo predsednika nadzornega 
sveta družbe DARS, d. d.,

•	Mag. Janez Kolar, namestnik predsednika od 22. 12. 
2011, član od 18. 7. 2011,

•	 Janez Hrovat, član od 22. 11. 2012,
ter naslednja člana, predstavnika delavcev:
•	 Zoran Pajić, član,
•	 Žiga Ogrizek, član.
 

seje nadzorneGa sVeta V letu 2013 

V letu 2013 je imel nadzorni svet družbe 11 sej, od tega  
7 rednih in 4 dopisne seje.

sPreMljanje PosloVanja družbe in druGe 
aKtiVnosti nadzorneGa sVeta V letu 2013

Nadzorni svet je v letu 2013 pretežni del svojega dela 
namenil spremljanju poslovanja družbe, predvsem finanč
nega stanja ter spremljanju poteka največje investicije, 
dokončanja gradnje novega centra za vodenje in kontrolo 
zračnega prometa ter preselitev družbe v nove prostore. 
V okviru spremljanja finančnega stanja je bil s strani druž
be redno seznanjen z obdobnimi poročili o poslovanju, 
finančni položaj pa je nadzorni svet preverjal tudi ob obrav
navi drugih zadev, ki so imele finančne posledice, pred
vsem ob spremljanju izvajanja poslovnih načrtov. Nadzorni 
svet je redno spremljal izvajanje ukrepov za optimizacijo 
stroškov v družbi. Zadolževanje je potekalo v okviru na
črtovanega, družba pa je vselej redno in pravočasno po
krivala svoje finančne obveznosti. Nadzorni svet je veliko 
časa namenil tudi spremljanju iskanja načinov za poplačilo 
terjatev družbe do partnerjev.

Preverjanje poslovanja je poleg finančnega vidika zajema
lo tudi vidik zakonitosti poslovanja, preverjanje doseganja 
poslovnih načrtov, realizacijo načrtovanih investicij ter rea
lizacijo sklepov nadzornega sveta in ustanovitelja. Vsi skle
pi nadzornega sveta, sprejeti v letu 2013, so realizirani. 

pOrOčiLO 
nADZOrneGA SVetA
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Nadzorni svet kot velik uspeh družbe v letu 2013 ozna
čuje dokončanje izgradnje novega centra za vodenje in 
kontrolo zračnega prometa ter v mesecu marcu 2013 
uspešno izvedeno selitev sedeža družbe in dejavnosti 
v nove prostore. 

Tekoče se je seznanjal z izvajanjem drugih investicij v 
družbi.

Zaradi izteka mandata direktorja je nadzorni svet v prvih 
mesecih leta 2013 izvedel postopek za izbiro direktorja. 
V skladu z aktom o ustanovitvi je nadzorni svet ustanovi
telju predlagal imenovanje dr. Franca Željka Županiča za 
direktorja družbe za mandatno obdobje 5 let.  

Nadzorni svet je preveril sestavljeno in revidirano letno 
poročilo družbe za leto 2012, h kateremu ni imel pripomb 
in ga je potrdil. S potrjenim letnim poročilom je soglašal 
tudi ustanovitelj, ki je direktorju ter nadzornemu svetu 
podelil razrešnico za delo v poslovnem letu 2012.

Obravnaval in spremljal je izvajanje priporočil Upravljavca 
posrednih in neposrednih kapitalskih naložb RS, Sloven
ske odškodninske družbe, d. d., ki so bila sprejeta marca 
2013 ter Kodeks upravljanja kapitalskih naložb RS, ki ga 
je Slovenska odškodninska družba d. d. sprejela dne 15. 
5. 2013. Nadzorni svet je redno sledil pretoku dokumen
tacije in podatkov ter kontaktih med družbo in Slovensko 
odškodninsko družbo d. d. Člani nadzornega sveta so se 
udeleževali izobraževalnih srečanj, ki jih je organizirala 
Slovenska odškodninska družba d. d. 

V zvezi z načrtovanjem dela je sprejel Letni poslovni 
načrt 2014, ki je usklajen z Načrtom izvedbe, ki sta ga 
Republika Slovenije in Evropska komisija že predhodno 
potrdili, smiselno pa je bil usklajen tudi s priporočili Slo
venske odškodninske družbe d. d. 

Nadzorni svet je tudi soglašal s sklenitvijo pravnih poslov 
za izvedbo dokapitalizacije družbe s stvarnim vložkom 
v skladu s sklepom Vlade RS št. 476044/2013/3 z dne 
18. 12. 2013 in sklepom uprave Slovenske odškodninske 
družbe, d. d. o povečanju osnovnega kapitala družbe z 
dne 20. 12. 2013.

V okviru drugih pristojnosti je nadzorni svet odločal o  
predlogih soglasij k sklenitvi pogodb in aneksov k po 
godbam.
 

Vrednotenje uČinKoVitosti nadzorneGa 
sVeta

Nadzorni svet je izvedel vrednotenje učinkovitosti nad
zornega sveta, pri katerem so z izpolnjevanjem matrik in 
sodelovanjem pri razpravi o analizi matrik sodelovali vsi 
člani nadzornega sveta. 

letno PoroČilo družbe za leto 2013 

Nadzorni svet je po zaključku poslovnega leta 2013 
preveril sestavljeno in revidirano letno poročilo družbe 
za leto 2013 in predlog za uporabo bilančnega dobička, 
ki ga je družba v skladu z Zakonom o gospodarskih 
družbah predložila v revidiranje izbrani revizijski družbi 
Ernst&Young. Navedeno letno poročilo družbe je pripra
vljeno skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in 
Mednarodnimi računovodskimi standardi. Poročilo pred
stavlja pogoje in rezultate poslovanja družbe v letu 2013, 
sestavljeno pa je iz dveh delov, in sicer iz poslovnega 
poročila in računovodskega poročila.

Poslovno poročilo predstavlja poslovanje družbe v letu 
2013. Opredeljuje ključne dogodke in vplive na poslova
nje v letu 2013 in po koncu poslovnega leta, pomembne 
poslovne podatke za leto 2013, izvajanje navigacijskih 
služb zračnega prometa v letu 2013, investicije, upra
vljanje tveganj, podatke o zračnem prometu ter ključne 
načrte za leto 2014 in pričakovanja glede razvoja družbe.

V zvezi s preveritvijo računovodskega poročila nadzorni 
svet ugotavlja, da je računovodsko poročilo sestavljeno 
jasno in pregledno, da računovodski izkazi izkazujejo re
sničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, 
njenega finančnega položaja ter poslovnega izida. Poda
na je razčlenitev računovodskih izkazov kot tudi pojasnilo 
k posameznim postavkam računovodskih izkazov.
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Nadzorni svet je na 80 redni seji, dne 22. 5. 2014 preveril 
sestavljeno in revidirano Letno poročilo družbe za leto 
2013 in nanj nima pripomb in ga potrjuje. Nadzorni svet 
zavzema pozitivno stališče do revizorjevega poročila revi
zijske družbe Ernst&Young, d. o. o. Preveril je tudi predlog 
za uporabo bilančnega dobička in sprejel sklep, s katerim 
se ustanovitelju družbe predlaga, da se bilančni dobiček 
v znesku 211.404,39 EUR, ki je sestavljen iz preostanka 
čistega dobička poslovnega leta 2013 po njegovi uporabi, 
v celoti nameni za oblikovanje drugih rezerv iz dobička. 

Nadzorni svet je ocenil poslovanje družbe v letu 2013 kot 
uspešno.
 

naČrti V letu 2014 

V letu 2014 si bo nadzorni svet še naprej prizadeval za re
dno in učinkovito izvajanje nadzora nad poslovanjem druž
be. Posebno pozornost bo namenil izkazom poslovanja, 
spremljanju obvladovanja tveganj, vključno s poplačilom 
terjatev družbe ter gibanjem stroškov.

Dušan Hočevar, dipl. inž.
spec. javne uprave
PREDSEDNIK NADZORNEGA SVETA



I. POSLOVNO POROČILO
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1 
KLJUčni DOGODKi ter VpLiVi 
nA pOSLOVAnJe LetA 2013 

in pO KOnCU pOSLOVneGA LetA

V evropskem območju se je promet po prvi gospodarski 
krizi počasi in neenakomerno povečeval. Leta 2013 pa 
so rast zračnega prometa v Evropi (EU28) zaznamovali 
splošno padanje gospodarske aktivnosti, kriza v evrop
skem območju, visoke cene nafte ter zlasti racionaliza
cije flot letal, zmanjševanje števila in frekvence letalskih 
povezav ter stečaji nekaterih letalskih prevoznikov. 
Posledica je bila nižja rast prometa od napovedi organi
zacije Eurocontrol. Število letov v Evropi (EU28) se je v 
primerjavi s 3odstotnim padcem v letu 2012 leta 2013 
zmanjšalo za 1,7 odstotka v primerjavi z letom 2012. Gi
banje prometa je bilo na posameznih območjih Evrope 
tudi leta 2013 zelo neenakomerno. Slovenija spada v 
območje, ki ga je zaznamovala manjša rast prometa kot 
v preteklih letih. V Sloveniji smo tako leta 2013 zaznali 
4,8odstotni padec števila IFRletov v FIR Ljubljana. 
Padec prometa v slovenskem zračnem prostoru, izražen 
v servisnih enotah, je bil v fazi preleta za 3,3 % manjši 
od leta 2012, medtem ko je bil v fazi terminala za 1,4 % 
večji kot v predhodnem letu.

leto 2013

Januar 

•	Družba je uspešno opravila zunanjo recertifikacijsko 
presojo sistema kakovosti po mednarodnem stan
dardu ISO 9001 : 2008 brez neskladij ali večjih odsto
panj ter ohranila certifikat kakovosti z veljavnostjo do 
januarja 2016.

•	 24. januarja 2013 je v družbi potekal delovni obisk 
Franka Brennerja, generalnega direktorja organizacije 
Eurocontrol.

•	V januarju so bila izvedena testiranja vseh pomemb
nih operativnih sistemov za uspešen začetek izvajanja 
dejavnosti iz novega centra ATCC, v okviru katerih 
je bil uspešno izveden sočasen testni preklop skoraj 
vseh pomembnih operativnih komponent s starega 
na novi center območne kontrole zračnega prometa 
in obratno.

•	Po sklepu ustanovitelja je družba s 1. 1. 2013 iz
vedla prehod s poročanja skladno s slovenskimi 
računovodskimi standardi na poročanje skladno z 
mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. 
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Februar

•	 Izvedeni so bili končna testiranja v novem centru ATCC 
s tehničnega in z operativnega vidika ter tehnično  
vzporedno obratovanje novega centra.

•	Uvedeno je bilo sistematično spremljanje in 
obveščanje zaposlenih glede novosti v slovenski zako
nodaji in tudi zakonodaji EU.

Marec 

•	 3. marca 2013 je bil začetek »Shadowing«, faze 1 – 
kontrola zračnega prometa se je izvajala iz starega 
centra ob hkratnem spremljanju iz novega centra na 
Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Družba je uspešno 
pridobila časovno omejeno poskusno obratovalno 
dovoljenje za sisteme novega centra z veljavnostjo do 
20. marca 2013, ki ga je 12. marca 2013 izdala Javna 
agencija za civilno letalstvo RS, kar je bil pogoj za 
začetek »Shadowing«, faze 2.

•	 13. marca 2013 je bil začetek »Shadowing«, faze 2 
– izvajanje kontrole iz novega centra ob sočasnem de
lovanju starega centra.

•	 20. marca 2013 ob 23.59 se je uradno uspešno 
končala faza sočasnega delovanja starega centra na 
Kotnikovi 19 a v Ljubljani in novega centra ATCC na 
Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, tj. »Shadowing 2«; 
s tem je bil izveden prenos izvajanja storitev navigaci
jskih služb zračnega prometa na nov center območne 
kontrole zračnega prometa. Javna agencija za civilno 
letalstvo RS pa je družbi izdala poskusna obratovalna 
dovoljenja skupaj s pripadajočimi dovoljenji za uvedbe 
sprememb v funkcionalni sistem upravljanja zračnega 
prometa za sisteme novega centra z veljavnostjo do 
izdaje končnih odločb oziroma do 12. marca 2014.

•	V povezavi z uspešnim zaključkom gradnje novega Cen
tra za vodenje in kontrolo zračnega prometa – ATCC na 
Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana ter s preselitvijo po
slovanja in sedeža družbe iz Ljubljane na novo lokacijo 
je bila organizirana novinarsko konferenca.  

•	 13. marca 2013 je na podlagi sklepa ustanovitelja stopil 
v veljavo novi Akt o ustanovitvi javnega podjetja Kon
trola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., s katerim se 
je spremenil sedež družbe.

•	 21. marca 2013 je bil za direktorja družbe za pet letno 
obdobje ponovno imenovan dr. Franc Željko Županič.

•	Družba je ob koncu marca 2013 na Bledu organizirala 
konferenco za varnost v zračnem prometu. Udeležili 
so se je direktorji in vodje varnosti izvajalcev navigaci
jskih služb zračnega prometa.

•	Na Letališču Cerklje ob Krki je bil v uporabo predan 
samopostrežni terminal za potrebe oddaje načrta 
poleta in predpoletnega informiranja, hkrati pa sta bili 
odstranjeni vsa strojna in programska oprema, ki sta 
se do tedaj uporabljala za ta namen in ki sta bili last 
družbe.

April 

•	Družba je izvedla redno notranjo presojo sistema ka
kovosti po mednarodnem standardu ISO 9001 : 2008.

•	Družba je uspešno opravila zunanjo recertifikacijsko 
presojo v izvedbi Javne agencije za civilno letalstvo 
RS glede izpolnjevanja skupnih zahtev za izvajalca 
navigacijskih služb zračnega prometa in sprememb 
pogojev iz certifikata za izvajalca navigacijskih služb 
zračnega prometa.

•	Ob koncu aprila je družba z Ministrstvom za obrambo 
RS podpisala novo Pogodbo o ureditvi medsebojnih 
razmerij glede opravljanja navigacijskih služb zračnega 
prometa na Letališču Cerklje, Cerklje ob Krki, za 
splošni zračni promet (GAT) in operativni zračni 
promet (OAT).

•	Družba je z Austrocontrolom sklenenila Service Level 
Agreement on Radar Data Provision – Graz.

•	Družba je v sodelovanju z MORS izdala VFRletalski 
zemljevid in VFRokrožnico.

Maj  

•	Družba je 30. maja 2013 z Agencijo RS za okolje pod
pisala sporazum o medsebojnem sodelovanju pri iz
vajanju navigacijskih služb zračnega prometa, katerih 
pomemben del je tudi služba letalske meteorologije, 
s ciljem zagotavljanja varnega in nemotenega pretoka 
zračnega prometa v Republiki Sloveniji. Novi spora
zum je nadomestil sporazum iz leta 2005.

•	Družba je s pristojnim Ministrstvom za infrastrukturo 
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in prostor sodelovala pri pripravi predloga stroškovnih 
baz v fazi preleta in fazi terminala za leto 2014 ter 
preliminarnih stroškovnih baz za drugo referenčno 
obdobje spremljanja vseevropskih ciljev uspešnosti v 
letih 2015–2019.

•	Podpisan je bil PRsporazum med izvajalci navig
acijskih služb zračnega prometa FAB CE in Aviation 
Advocacy Sàrl (Agreement on the Support to FAB CE 
Communication and Government Affairs).

Junij

•	Sprejeta je bila odločitev, da izvajalci navigacijskih 
služb zračnega prometa FAB CE ustanovijo skupni 
pravni subjekt – gospodarsko družbo v statusni obliki 
družbe z omejeno odgovornostjo – FABCE, d. o. o., 
s sedežem v Republiki Sloveniji, v okviru katere se 
bodo izvajali skupni projekti, svetovanje, šolanje, ja
vna naročila idr.

•	 6. junija je nadzorni svet preveril in potrdil Letno 
poročilo družbe za leto 2012 s predlogom za uporabo 
bilančnega dobička in z revizijskim poročilom. Nad
zorni svet je preveril in predlagal ustanovitelju, da 
sprejme predlog za uporabo bilančnega dobička, po 
katerem bilančni dobiček v znesku 5.163.544 EUR, ki 
je sestavljen iz:

 – čistega dobička iz poslovnega leta 2012 po up
orabi v višini 1.921.864 EUR in

 – bilančnega dobička iz preteklih let v višini 
3.241.680 EUR, 

nameni za izplačilo edinemu družbeniku, Republiki 
Sloveniji, v znesku 264.551 EUR, iz preostanka 
bilančnega dobička v višini 4.898.993 EUR pa se obli
kujejo druge rezerve iz dobička.

•	Predstavniki družbe so se udeležili 99. zasedanja En
larged Committee v okviru organizacije Eurocontrol 
v Bruslju, na katerem so v postopku posvetovanja s 
predstavniki uporabnikov storitev navigacijskih služb 
zračnega prometa obravnavane stroškovne baze in 
cene storitev držav članic.

Julij 

•	 3. julija 2013 se je ustanovitelj seznanil z revidiranim 
Letnim poročilom za leto 2012 in s Poročilom o delu 
nadzornega sveta družbe, direktorju in nadzornemu 
svetu je podelil razrešnico za delo v poslovnem letu 
2012 in odločil, da se bilančni dobiček, ki po stanju dan 
31. 12. 2012 znaša 5.163.544 EUR, porabi za naslednje 
namene:

 – 1.000.000 EUR za izplačilo udeležbe pri dobičku 
edinemu družbeniku,

 – bilančni dobiček v višini 4.163.644 pa se preobli
kuje v druge rezerve iz dobička.

•	 31. julija 2013 je bila Javni agenciji za civilno letalstvo 
RS pravočasno in uspešno oddana vloga za recertifi
kacijo družbe kot izvajalca navigacijskih služb zračnega 
prometa. 

•	 Javna agencija za civilno letalstvo RS je družbi ob pre
selitvi sedeža in območne kontrole zračnega prometa 
na novo lokacijo na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana 
izdala dovoljenje izvajalca navigacijskih služb zračnega 
prometa za izvajanje služb zračnega prometa (ATS), 
komunikacijskih, navigacijskih in nadzornih služb 
(CNS).

Avgust

•	V začetku avgusta sta bila z Ministrstvom za infra
strukturo in prostor opravljena primopredaja prostorov 
in prenos obveznosti na novega upravljavca v objektu 
Kotnikova 19 a v Ljubljani, kjer je imela družba sedež 
pred selitvijo v novi Center za vodenje in kontrolo 
zračnega prometa – ATCC na Letališču Jožeta Pučnika 
Ljubljana.  

•	Podpisan je bil IFAsporazum (Interconnection Frame
work Agreement) med izvajalci navigacijskih služb 
zračnega prometa FAB CE.

September

•	Sprejet je bil nov Pravilnik o izvajanju javnih naročil in 
dolžnostih skrbnika pogodbe.

•	Družba je 25. septembra 2013 nakazala prvi obrok 
iz naslova izplačila udeležbe pri dobičku Republiki 
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Sloveniji v znesku 500.000 EUR skladno s sklepom 
ustanovitelja.

•	V družbi je potekal postopek presoje izpolnjevanja 
zahtev za izvajalca navigacijskih služb zračnega pro
meta, kot je to določeno z evropskim regulatornim 
okvirom enotnega evropskega neba in zlasti z Izved
beno uredbo komisije (EU), št. 1035/2011 z dne 17. 
oktobra 2011 o skupnih zahtevah za izvajanje služb 
navigacijskih služb v zračnem prometu ter o spre
membi uredb (ES) št. 482/2008 in (EU) št. 691/2010 
(UL L 271, 18.10.2011, str. 23–41) (v nadaljevanju: 
Izvedbena uredba komisije (EU) št. 1035/2011), ter z 
drugimi mednarodnimi in nacionalnimi zavezujočimi 
akti, ki ga izvaja Javna agencija za civilno letalstvo RS.

•	 Izvedena je bila gradnja lastne optične infrastrukture v 
okolici Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana z namenom 
zagotoviti zanesljivo povezovanje navigacijskih, komu
nikacijskih in nadzornih sistemov v upravljanju družbe.

Oktober 

•	Družba je v oktobru pripravila stroškovni bazi za leto 
2014 za fazo preleta in fazo terminala z določitvijo 
cene na enoto storitve skladno s sprejetim Načrtom 
izvedbe (Performance Plan) 2012–2014, ki ju je odo
bril minister za infrastrukturo in prostor. Odobreni 
stroškovni bazi in ceni za enoto storitev je resorno 
ministrstvo posredovalo organizaciji Eurocontrol in 
Evropski komisiji.

•	 Izvedena je bila notranja presoja sistema kakovosti po 
mednarodnem standardu ISO 9001 : 2008.

•	 Izvedena je bila dekomisija starega centra na Kot
nikovi ulici v Ljubljani. 

November 

•	Podpisan je bil sporazum o sodelovanju (Cooperation 
Agreement on the Creation of the Central European 
ANS Provider Platform (Gate One)).

•	Družba je z Austrocontrolom sklenila Service Level 
Agreement OLDI/FMTP – Ljubljana–Wien.

•	Sprejet je bil nov Pravilnik o notranji organiziranosti 
in sistemizaciji delovnih mest v javnem podjetju Kon
trola zračnega prometa Slovenije, d .o. o.

•	Uspešno je bil končan postopek presoje izpolnjevanja 
zahtev za izvajalca navigacijskih služb zračnega pro
meta. Družba je 29. novembra 2013 prejela novo 
dovoljenje – certifikat izvajalca navigacijskih služb 
zračnega prometa za izvajanje služb zračnega prome
ta (ATS), komunikacijskih, navigacijskih in nadzornih 
služb (CNS) ter letalskih informacijskih služb (AIS), ki 
ga je izdala Javna agencija za civilno letalstvo RS, in 
sicer prvič za 4 leta – do 1. 12. 2017.

•	Družba je tudi z namenom doseganja ciljev 
uspešnosti nacionalnega načrta izvedbe 2012–2014 
izvajala poslovne, organizacijske in operativne ukrepe 
za optimizacijo, v okviru katerih je izvedla central
izacijo služb zrakoplovnih informacij – ARO v eno 
enoto Službe zrakoplovnih informacij – ARO Slovenija 
oz. ARO LJLA. Družba je pravočasno zagotovila iz
vedbo vseh tehničnih, tehnoloških in organizacijskih 
sprememb, vključno s sprejetjem novega Pravilnika 
o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih 
mest ter z izvedbo dodatnega usposabljanja delavcev. 
Uvedba centralizirane službe ARO je bila upoštevana 
že v postopku presoje izpolnjevanja zahtev za izva
jalca navigacijskih služb zračnega prometa in je tudi 
formalno izpolnjena z novim certifikatom izvajalca 
navigacijskih služb zračnega prometa, ki ga je družba 
pridobila 29. novembra 2013.

•	 28. in 29. novembra je bila ponovno uspešno končana 
zunanja kontrolna presoja sistema kakovosti za ohran
itev veljavnosti certifikata kakovosti po mednarodnem 
standardu ISO 9001 : 2008 (družba je ohranila certifi
kat z veljavnostjo do januarja 2016).

•	Predstavniki družbe so sodelovali na rednem zase
danju Razširjenega odbora za pristojbine na zračnih 
poteh (Enlarged Committee for Route Charges) v ok
viru organizacije Eurocontrol v Bruslju, na katerem so 
v postopku posvetovanja s predstavniki uporabnikov 
storitev navigacijskih služb zračnega prometa obravn
avane stroškovne baze in cene storitev držav članic. 
Skladno s Sklepom Komisije z dne 29. oktobra 2013 
o skladnosti cen na enoto za območja zaračunavanja 
za leto 2014 v skladu s členom 17 Izvedbene uredbe 
Komisije (EU), št. 391/2013 z dne 3. maja 2013 o 
določitvi skupne ureditve pristojbin za navigacijske 
službe zračnega prometa (UL L št. 128, z dne 9. 
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5. 2013, str. 31) (v nadaljevanju: Izvedbena uredba 
Komisije (EU) št. 391/2013), je Republika Slovenija s 
preletno pristojbino za leto 2014 skladna s sprejetimi 
vseevropskimi cilji uspešnosti ter z zahtevami evrop
skih predpisov o določitvi načrta izvedbe in skupne 
ureditve pristojbin za navigacijske službe zračnega 
prometa.

December 

•	V decembru so bila dokončno usklajena gradiva 
v povezavi z dokapitalizacijo družbe s stvarnim 
vložkom, na podlagi katerih se je povečal osnovni 
kapital, ki se je z dozdajšnjih 1.091.118 EUR povečal 
na 5.525.705,66 EUR. Osnovni kapital družbe se je 
povečal s sredstvi, ki jih je imela družba predhodno 
v upravljanju in ki jih je kot stvarni vložek v družbo 
vložila Republika Slovenija skladno s 27. členom Za
kona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagot
avljanju navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni 
list RS, št. 109/09). Zaradi povečanja osnovnega 
kapitala so bile ustrezno spremenjene tudi določbe 
Akta o ustanovitvi javnega podjetja Kontrola zračnega 
prometa Slovenije, d. o. o., ki se nanašajo na osnovni 
kapital družbe. 

•	Družba je 20. decembra 2013 nakazala drugi obrok 
iz naslova izplačila udeležbe pri dobičku Republiki 
Sloveniji v znesku 500.000 EUR skladno s sklepom 
ustanovitelja.

•	 Javna agencija za civilno letalstvo RS je družbi izdala 
dovoljenje za delo Letalske šole za izvajanje usposa
bljanja drugega strokovnega osebja navigacijskih 
služb zračnega prometa (ARO, NOTAM, FDT, COM), 
pooblastilo inštruktor (ARO, NOTAM, FDT, COM), za 
vzdrževanje, modifikacijo in uvajanje v obratovanje 
sistema za distribucijo radarskih podatkov (SGW).

•	 Izveden je bil izklop starega sistema za govorno ko
munikacijo VCS Brnik in izvedena priključitev stolpa 
Brnik na obstoječ VCSsistem v novem centru.

leto 2014

Januar 

•	Minister za infrastrukturo in prostor Samo Omrzel je 
na podlagi 8. člena Zakona o zagotavljanju navigaci
jskih služb zračnega prometa s sklepom z dne 2. 1. 
2014 odobril Letni poslovni načrt Kontrole zračnega 
prometa Slovenije, d. o. o., za leto 2014, ki ga je na 
svoji 76. redni seji 3. 12. 2013 sprejel nadzorni svet 
družbe.

•	 14. januarja 2014 sta bila v sodni/poslovni register 
Republike Slovenije vpisana povečan osnovni kapital 
družbe in novi Akt o ustanovitvi javnega podjetja Kon
trola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., v katerem 
so bile ustrezno spremenjene določbe, ki se nanašajo 
na osnovni kapital družbe. S tem je bil končan posto
pek dokapitalizacije družbe s stvarnim vložkom Re
publike Slovenije.

•	Uprava Slovenske odškodninske družbe, d. d., je 
21. januarja 2014 sprejela sklep, da se za člana nad
zornega sveta družbe imenuje dr. Domen Trobec za 
obdobje štirih let, in pooblastila direktorja, da zagotovi 
vpis sklepa o imenovanju v sodni register.

•	Družba je v januarju organizirala redni sestanek direk
torjev – izvajalcev navigacijskih služb zračnega pro
meta – v okviru projekta FAB CE (Funkcionalni blok 
zračnega prostora srednje Evrope).

•	 23. januarja 2014 so začele veljati spremembe in 
dopolnitve Pravilnika o notranji organiziranosti in 
sistemizaciji delovnih mest, ki uvajajo novo delovno 
mesto z nazivom operater specialist za obdelavo po
datkov o letih in posredovanje informacij zrakoplovom 
v Sektorju zračnega prometa, in sicer na področju 
izvajanja kontrole zračnega prometa. Delovno mesto 
združuje dela in naloge dveh delovnih mest, in sicer 
delovnega mesta operater podatkov o letih zrakoplo
vov in operater za storitve informacij za letenje. 
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Februar 

•	Družba je z Austrocontrolom sklenila Service Level 
Agreement on Radar Data Provision – Oljska gora.

•	Opravljene se bile številne intervencije na infra
strukturi družbe zaradi katastrofalnega žleda. Zaradi 
redundančne infrastrukture in hitrih intervencij 
tehničnega osebja družbe pomembnejših degradacij, 
ki bi vplivale na varnost ali kapaciteto zračnega pros
tora, ni bilo.

Marec 

•	Podpisan je bil PRsporazum med izvajalci navig
acijskih služb zračnega prometa FAB CE in Aviation 
Advocacy Sàrl (Agreement on the Support to FAB CE 
Communication and Government Affairs).

•	 Javna agencija za civilno letalstvo RS je družbi izdala 
certifikat organizacije za usposabljanje kontrolorjev 
zračnega prometa in osebja informacijskih služb za 
letenje (FIS).

•	V okviru obiska vladne delegacije na Gorenjskem je 
27. 3. 2014 potekal obisk ministra za infrastrukturo in 
prostor, ki je opravil skupni delovni sestanek z vodstvi 
Adrie Airways, d. d., Aerodroma Ljubljana, d. d., in 
KZPS, d. o. o. Minister si je po sestanku tudi ogledal 
novo stavbo družbe, Center za vodenje in kontrolo 
zračnega prometa – ATCC.

•	V sodelovanju z Evropsko organizacijo za varnost 
zračne plovbe Eurocontrol in Oddelkom za varnost 
v družbi poteka analiza varnostne kulture, v okviru 
katere so v mesecu marcu potekala anketiranja za
poslenih. Na podlagi analize oddanih vprašalnikov bo 
družba v drugi polovici leta od Eurocontrola prejela 
poročilo o ravni varnostne kulture v družbi.

•	Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev Pravil
nika o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih 
mest, pozitivnega mnenja Ministrstva za infrastruktu
ro in prostor ter soglasja nadzornega sveta družbe so 
bile v marcu z reprezentativnim sindikatom delavcev 
služb zračnega prometa, s Samostojnim sindikatom 
kontrolorjev letenja RS, sklenjene Spremembe in 
dopolnitve Dodatka k Podjetniški kolektivni pogodbi o 
višini osnovnih plač, plačah po napredovalnih razredih 

in višini dodatkov k osnovnim plačam, s katerim se je 
ovrednotilo novo delovno mesto operater specialist 
za obdelavo podatkov o letih in posredovanje infor
macij zrakoplovom.

•	Do konca marca je bil v okviru držav članic FAB CE 
pripravljen predlog skupnega Načrta izvedbe za drugo 
referenčno obdobje (RP2) 2015–2019 spremljanja 
vseevropskih ciljev uspešnosti. 

April 

•	 26. aprila 2014 je stopil v veljavo nov Zakon o Slov
enskem državne holdingu (ZSDH1), na podlagi kat
erega bo po preoblikovanju Slovenske odškodninske 
družbe, d. d., izvrševanje ustanoviteljskih pravic v 
družbi prešlo na Slovenski državni holding, d. d. 

•	 29. aprila so v Pragi potekala posvetovanja z upora
bniki storitev v zvezi s predlogom skupnega FAB 
CE Načrta izvedbe (Performance Plan) za drugo 
referenčno obdobje (RP2) 2015–2019 spremljanja 
vseevropskih ciljev uspešnosti, ki se jih je udeležil 
tudi predstavnik družbe.
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2 
pOMeMBni pOSLOVni pODAtKi 

in KAZALniKi USpeŠnOSti

Družba se financira s prihodki iz naslova pristojbin na 
zračnih poteh in terminalnih pristojbin, ki jih plačujejo 
letalski prevozniki. Stroške opravljenih storitev letalskim 
prevoznikom zaračunava Evropska organizacija za var
nost zračne plovbe (Eurocontrol), ki nato sredstva za 
opravljene storitve nakaže družbi.

Mednarodni sporazum določa način izračunavanja cene 
pristojbin na zračnih poteh. Cena se določi na osnovi 
predvidenih stroškov, investicij in prometa v naslednjem 
letu. V fazi preleta se morebitna odstopanja dejanskih 
prihodkov od načrtovanih po določenem ključu, upošte
vajoč mehanizem delitve tveganj in spodbud, upošteva
jo v izračunu cene pristojbine čez dve leti (over ali under 
reccovery). Isto velja za determinirane odhodke. V fazi 
terminala se morebitna odstopanja dejanskih prihodkov 
in odhodkov od načrtovanih upoštevajo v izračunu cene 
terminalne pristojbine čez dve leti (over ali under reco
very).

Za leto 2013 je bila izračunana cena pristojbine na zrač
nih poteh v višini 66,59 EUR in cena terminalne pristoj
bine 256,73 EUR.

Leta 2013 so bili ustvarjeni prihodki od prodaje v višini 
32.484 tisoč EUR, od tega 27.545 tisoč EUR iz naslova 
pristojbin na zračnih poteh, 2.860 tisoč EUR iz naslova 
terminalnih pristojbin in 572 tisoč EUR drugih prihodkov 
od prodaje. Poslovni prihodki od prodaje za leto 2013 se 
zvišajo za 1.507 tisoč EUR zaradi vračunanega zneska 
preveč dobljenih sredstev leta 2011 iz naslova preletnih 
pristojbin (over recovery 2011). Drugi poslovni prihodki 
so znašali 266 tisoč EUR, od tega 254 tisoč EUR prihod
kov od odprave rezervacij. 



29LetnO pOrOčiLO 2O13  KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, D. O. O.

Tabela 1 / Pomembni poslovni podatki

v tisoč EUR 2013 2012 2011

Prihodki od prodaje 32.484 34.138 33.265

EBIT 1.365 4.159 1.074

EBITDA 5.141 5.779 2.720

Čisti dobiček 866 3.844 840

Dolgoročna sredstva 34.742 35.764 27.072

Kratkoročna sredstva 3.609 3.483 9.270

Kapital 12.636 8.285 4.942

Dolgoročne obveznosti 11.548 14.708 16.247

Kratkoročne obveznosti 9.807 10.045 8.510

Kazalniki 2013 2012 2011

Delež EBIT v prihodkih od prodaje 4% 12% 3%

Delež EBITDA v prihodkih od prodaje 16% 17% 9%

Čisti dobiček v prihodkih od prodaje 3% 11% 3%

Donosnost kapitala (ROE) 9% 58% 19%

Donosnost sredstev (ROA) 2% 10% 3%

Število zaposlenih 2013 2012 2011

Konec leta 217 215 216

2.1 KazalniKi usPeŠnosti

Leto 2013 pokriva drugo leto prvega referenčnega ob
dobja med letoma 2012 in 2014, v katerem si je Repu
blika Slovenija skladno z evropskimi predpisi o enotnem 
evropskem nebu oziroma Uredbo Komisije (EU), št. 
691/2010 z dne 29. julija 2010 o določitvi načrta izvedbe 
za navigacijske službe zračnega prometa in funkcije 
omrežja ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2096/2005 
o skupnih zahtevah za izvajanje navigacijskih služb 
zračnega prometa (UL L 201, 3.8.2010, str. 1–22) (v na

daljevanju: Uredba Komisije (EU) št. 691/2010), določila 
zavezujoče cilje in kazalnike uspešnosti (Key Performan
ce Indicators – KPI) pri zagotavljanju navigacijskih služb 
zračnega prometa na dveh ključnih področjih spremljanja 
uspešnosti (Key Performance Area – KPA), tj. področju 
zmogljivosti (Capacity) in področju stroškovne učinkovi
tosti (Costefficiency), kar mora biti skladno z vseevrop
skimi cilji uspešnosti in Načrtom izvedbe (Performance 
Plan) 2012–2014 za Republiko Slovenijo.
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Načrt izvedbe 2012–2014 za Republiko Slovenijo določa 
usmeritve in načine doseganja predvidenih ciljev uspe
šnosti na ključnih področjih zmogljivosti in stroškovne 
učinkovitosti za vse izvajalce navigacijskih služb, poleg 
družbe torej še za službo letalske meteorologije v okvi
ru Agencije RS za okolje in nadzorni organ navigacijskih 
služb zračnega prometa, tj. – Javno agencijo za civilno 
letalstvo RS.

Uredba Komisije (EU) št. 691/2010 za prvo referenčno 
obdobje (RP 1, 2012–2014) na evropski ravni ne zahteva 
določitve ciljev in kazalnikov uspešnosti na preostalih 
dveh ključnih področjih spremljanja uspešnosti, na po
dročju varnosti in okolja. Skladno s tem je družba v Le
tnem poslovnem načrtu 2013 opredelila kot zavezujoče 
kazalnike uspešnosti na dveh ključnih področjih spre
mljanja (zmogljivost, stroškovna učinkovitost) in njihove 
vrednosti v odnosu do vseevropskih ciljev uspešnosti 
za potrebe leta 2013 ter zbirala in ocenjevala podatke za 
spremljanje varnostnih kazalnikov uspešnosti. 

Zavezujoči cilji in kazalniki uspešnosti na ključnih podro
čjih spremljanja uspešnosti, področju zmogljivosti in po
dročju stroškovne učinkovitosti, so skladno z nacional
nim načrtom izvedbe 2012–2014 in Letnim poslovnim 
načrtom družbe 2013 opredeljeni, kot izhaja:
•	 na področju zmogljivosti se kot zavezujoč kazalnik 

uspešnosti obravnava in meri vrednost »povprečne 
preletne zamude upravljanja pretoka zračnega pro
meta (ATFM)« na let (enroute ATFM delay per flight), 
in sicer v okviru Centra območne kontrole zračnega 
prometa Ljubljana (ACC Ljubljana);

•	 na področju stroškovne učinkovitosti pa se kot 
zavezujoč kazalnik uspešnosti obravnava in meri vred
nost »povprečne cene enote za preletne navigacijske 
službe zračnega prometa«, izražene v realni vrednosti 
v EUR v letu 2009 (determined unit rate for enroute 
ANS in real terms, EUR 2009) v okviru letalskega in
formativnega območja Ljubljana (FIR Ljubljana).  

Na področju zmogljivosti referenčne ciljne vrednosti 
zamud določi Eurocontrol; za Republiko Slovenijo vre
dnost zamude leta 2014 določa kot 0,22 minute na let. 
Za leto 2013 je bila določena vmesna ciljna vrednost 

kazalnika 0,03 minute na let. Dejanska vrednost tega 
kazalnika leta 2013 je znašala 0,003 minute na let in je 
bila bistveno boljša od ciljne vrednosti kazalnika.

Določeni cilji zamud za referenčno obdobje 2012–2014 
za Slovenijo so vključno s ciljem za leto 2013 skladni z 
vseevropskimi cilji in ciljna vrednost leta 2014 (0,03 mi
nute na let) je za leto 2013 v Republiki Sloveniji bistve
no boljša kot vseevropski cilj. 

Sklep Komisije z dne 21. februarja 2011 je na osnovi 
povprečne cene na enoto storitve v Evropi za leto 2011 
določil trend zniževanja povprečne cene, in sicer v 
povprečju 3,5 % na leto v obdobju 2012–2014, pri če
mer se kot osnova upošteva povprečna cena na enoto 
iz leta 2011 ob upoštevanju deflatorja kot posledice 
stopenj inflacije leta 2010 in leta 2011. Ciljna vrednost 
kazalnika »povprečne cene enote za preletne navigacij
ske službe zračnega prometa« na področju stroškovne 
učinkovitosti za leto 2013, določena nominalno v višini 
66,59 EUR oziroma izražena v realni vrednosti v EUR v 
letu 2009 v višini 65,37 EUR, je bila dosežena.

Republika Slovenija in tudi družba sta leta 2013 dosegli 
oba cilja na obeh ključnih področjih spremljanja uspe
šnosti, tj. na področju zmogljivosti in področju stroškov
ne učinkovitosti. 
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3
iZVAJAnJe nAViGACiJSKiH SLUŽB 
ZrAčneGA prOMetA LetA 2013

Družba izvaja storitve navigacijskih služb zračnega pro
meta v Republiki Sloveniji skladno s slovensko zakono
dajo, z evropskimi standardi, s standardi in priporočili 
Mednarodne organizacije civilnega letalstva (v nadaljeva
nju: ICAO) in Eurocontrol ter s sklenjenimi operativnimi 
delovnimi sporazumi (Letter of Agreement – LoA) s so
sednjimi izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa 
ter z mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko 
Slovenijo. Kot izvajalec navigacijskih služb zračnega 
prometa družba, na podlagi certifikata izvajalca naviga
cijskih služb zračnega prometa, št. 3729017/2013/15
CAA0606, z dne 29. 11. 2013, ki ga je izdala Javna agen
cija za civilno letalstvo RS, izvaja storitve upravljanja, 
vodenja in kontrole zračnega prometa, zagotavljanja 
letalskih informacij, potrebnih uporabnikom zračnega 
prostora, ter zagotavljanja, nadgrajevanja in vzdrževanja 
komunikacijskih, navigacijskih in nadzornih sistemov 
za vodenje in kontrolo zračnega prometa. Na podlagi 
pridobljenega certifikata organizacije za usposabljanje 
kontrolorjev zračnega prometa in osebja informacijskih 
služb za letenje, št. 6040415/2013/33CAA0615, z dne 
1. 4. 2014 ter dovoljenja za delo Letalske šole, št. 60404
12/2013/12CAA0615, z dne 23. 12. 2012, ki ju je izdala 
Javna agencija za civilno letalstvo RS, v okviru družbe 
deluje Služba za usposabljanje operativnega osebja – 
Letalska šola, ki skrbi za strokovno usposobljenost ope
rativnega osebja navigacijskih služb zračnega prometa.

Pri zagotavljanju svoje osnovne dejavnosti je družba leta 

2013 izvajala vse aktivnosti ter načrtovane investicije 
in projekte na področju infrastrukture skladno z letnimi 
poslovnimi cilji in s strateškimi cilji družbe, kot so opre
deljeni v Poslovnem načrtu 2013–2017.

V Letnem poslovnem načrtu za leto 2013 je družba 
opredelila naslednje cilje:
•	 varnost v zračnem prometu,
•	 prepustnost zračnega prostora, 
•	 projekt Center za vodenje in kontrolo zračnega pro

meta – ATCC,
•	 razvoj zaposlenih,
•	mednarodno sodelovanje,
•	 zagotavljanje stalne skladnosti s skupnimi zahtevami 

za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa 
in obnovitev certifikata izvajalca navigacijskih služb 
zračnega prometa,

•	 doseganje ciljev uspešnosti Načrta izvedbe 2012–
2014 za Republiko Slovenijo skladno z vseevropskimi 
cilji uspešnosti.

 

3.1 Kontrola zraČneGa ProMeta

Zagotavljanje varnega, urejenega in ekspeditivnega pre
toka zračnega prometa je prednostna naloga Sektorja 
zračnega prometa (v nadaljevanju: SZP). Družba zagota
vlja preletno kontrolo zračnega prometa v slovenskem 
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zračnem prostoru, razen zgornjega dela sektorja Mura, 
in v delu avstrijskega zračnega prostora (del avstrijske 
Koroške), prav tako pa zagotavlja službe letališke in 
priletne kontrole zračnega prometa na treh domačih 
letališčih, in sicer Jožeta Pučnika Ljubljana, Edvarda 
Rusjana Maribor in Portorož ter letališko kontrolo zrač
nega prometa na Letališču Cerklje ob Krki. Leta 2013 je 
Območna kontrola zračnega prometa izvajala storitve v 
delu italijanskega zračnega prostora na območju, ime
novanem »KANINarea«. V delu sektorja Mura je zago
tavljanje služb zračnega prometa zaradi operativnih ra
zlogov preneseno na avstrijsko podjetje Austro Control, 
v primeru avstrijske Koroške pa zaradi enakih razlogov 
z avstrijskega izvajalca na Kontrolo zračnega prometa 
Slovenije, d. o. o.

Pomembnejše aktivnosti in dogodki, realizirani v okviru 
SZP leta 2013, so:

Kapaciteta
S potrebnimi kadri je bila zagotovljena ustrezna odpr
tost sektorjev glede na promet, ki je bil na letni ravni v 
sektorju Dolsko manjši za 4,1 %. V letu 2013 je bilo zah
tevanih 5 regulacij, hkrati je bilo ugotovljenih 875 minut 
zamud. Zamude so bile minimalne (0,003 minute na let) 
in daleč pod zastavljenim ciljem (0,26 minute na let). 

Procedure
•	 sodelavci sektorja so sodelovali pri pripravi dokument

acije v povezavi s projektom ATCC (Zagon);
•	 ustrezno so bili posodobljeni operativni sporazumi 

(notranji in zunanji), navodila in relevantni dokumenti;
•	 v LKZP Brnik je bila uspešno izvedena posodobitev 

VCS;
•	 s pomočjo Oddelka za tehnologijo so se zamenjale 

označbe standardnih instrumentalnih prihodov in 
odhodov za Letališče Edvarda Rusjana Maribor zaradi 
spremembe magnetne smeri steze;

•	 nadaljevale so se priprave na implementacijo proce
dur RNAV;

•	 posodobljena je bila mreža zračnih poti v slovenskem 
zračnem prostoru;

•	 pripravljeni so bili začasni postopki za primer nede
lovanja radarjev Koralpe in Ljubljanski vrh.

Tehnične izboljšave
•	 uvedene so bile nove frekvence v Območni kontroli 

zračnega prometa. 

Pri sodelovanju z drugimi službami in relevantnimi dele
žniki so predstavniki sektorja uspešno sodelovali:
•	 s pristojnim direktoratom v okviru Ministrstva za in

frastrukturo in prostor RS pri pripravi pravnih podlag 
za delovanje navigacijskih služb zračnega prometa in 
pripravi strokovnih podlag, kot pomoč pri odločanju 
strokovnih služb v okviru ministrstva;

•	 z izvajalci storitev navigacijskih služb zračnega prometa 
v sosednjih državah (operativni sporazumi, »KANIN
area«); 

•	 z Ministrstvom za obrambo RS glede varovanja 
zračnega prostora Republike Slovenije, vključno z ak
tivnim sodelovanjem pri vajah vojaškega letalstva;

•	 z Agencijo RS za okolje, meteorološko službo;
•	 z obratovalci javnih letališč v Republiki Sloveniji;
•	 z Upravo RS za jedrsko varnost in Jedrsko elektrarno 

Krško pri alarmiranju Jedrske elektrarne Krško obnepo
jasnjenem odklonu leta zrakoplova v bližini objekta. 

•	 v delovnih skupinah v okviru organizacije Eurocontrol;
•	 v delovnih skupinah v okviru projekta FAB CE.

V začetku leta so bile izvedene vse potrebne naloge za pre
hod na centralno načrtovanje in prenos celotnega sistema 
izdelave mesečnega načrta dela na interni portal družbe. 
V sektorju se je začela pregledovati in obnavljati vsa doku
mentacija, posodabljati so se začela tudi navodila za delo. 

Družba je konec aprila z Ministrstvom za obrambo RS 
podpisala novo Pogodbo o ureditvi medsebojnih razme
rij glede opravljanja navigacijskih služb zračnega prome
ta na Letališču Cerklje, Cerklje ob Krki, za splošni zračni 
promet (GAT) in operativni zračni promet (OAT), s katero 
so na novo urejena razmerja pri zagotavljanju navigacij
skih služb zračnega prometa na omenjenem letališču. 
Skladno s 30. členom Zakona o zagotavljanju navigacij
skih služb zračnega prometa sta na podlagi sklenjene 
pogodbe na delo v družbo prešla dva delavca, kontrolor
ja zračnega prometa z ratingom vizualnega letališkega 
kontrolorja zračnega prometa s pooblastilo za lokacijo 
Cerklje, prej zaposlena pri Ministrstvu za obrambo RS.
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3.2 PodroČje letalsKiH teleKoMuniKaCij

Osnovne dejavnosti Sektorja letalskih telekomunikacij 
(v nadaljevanju: SLT) so: vzdrževanje, načrtovanje in 
postavljanje naprav in sistemov. Temu je bila namenjena 
večina aktivnosti sektorja leta 2013, izjemno veliko pou
darka pa je bilo v tem letu tudi na projektnem področju, 
predvsem pri projektih, povezanih z zagonom novega 
Centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa – ATCC.

Skrbništvo naprav je porazdeljeno po posameznih služ
bah glede na glavna področja delovanja: nadzorni sis
temi, komunikacijski sistemi, avtomatizirani sistemi ter 
navigacija in oprema na letališčih. SLT je vzdrževal še na
prave s področja energetike in klimatizacije, ki vplivajo na 
operativno delo, in delno objekte, v katerih so naprave. 

Vzdrževanje naprav je potekalo po mesečnem načrtu 
vzdrževanja, pri večjih vzdrževalnih delih pa tudi ob 
posebej določenih terminih. Skladno s priporočili ICAO 
smo opravljali redna letalska umerjanja vseh radio
navigacijskih naprav za potrebe drugih naročnikov in 
umerjanja svetlobnih teles. Poleg rednega vzdrževanja 
je SLT izvajal tehnični nadzor sistemov in naprav v teh
ničnonadzornih centrih (TNC) Ljubljana (do marca 2013), 
ATCC (v novem centru, od marca 2013 naprej), Brnik in 
Maribor. TNC Brnik in Maribor delujeta v dnevnem času 
(prilagojeno odprtosti letališča), v nočnem času pa nad
zor prek daljinske diagnostike prevzame TNC Ljubljana 
(pozneje ATCC). Ta dva tehničnonadzorna centra sta 
delovala 24 ur na dan. 

SLT sodeluje v različnih delovnih in projektnih skupinah, 
ki se ukvarjajo z načrtovanjem, s postavljanjem in z 
uvajanjem različnih tehničnih sredstev v operativno upo
rabo. V okviru SLT opravljamo tudi funkcije projektnega 
vodenja in projektne pisarne. Ker se večina projektnega 
dela opravi v SLT, so funkcije projektnega vodenja zdaj 
smiselno združene z izvajanjem projektov. 

Leta 2013 je bilo delo na različnih projektih še posebej 
intenzivno. Večina projektov je bila povezana s tehnično 

migracijo centra za vodenje in kontrolo zračnega prome
ta v novo stavbo. V začetku leta 2013 so potekali končna 
integracija sistemov v celoto, prevzemi, testiranje po
sameznih sistemov in testiranje centra kot celote. V fe
bruarju 2013 so bila testiranja v celoti uspešno končana 
in center pripravljen na migracijo, od selitve marca 2013 
naprej pa center nemoteno obratuje brez pomembnej
ših degradacij.

Zaradi tehnične migracije se je projektna aktivnost na 
drugih področjih zaradi omejenih človeških virov zmanj
šala. Tako se je investiralo predvsem v posodobitev sis
tema za govorno komunikacijo v stolpu LJLA, medtem 
ko so na drugih področjih potekale predvsem aktivnosti 
s področja investicijskega vzdrževanja in ohranjanja 
zmogljivosti ter zanesljivosti sistemov. Službe z manjšo 
projektno obremenitvijo so v tem času opravljale pred
vsem tehnični nadzor na vseh treh lokacijah in s tem 
razbremenile preostale ekipe, ki so bile na voljo pri im
plementaciji novega centra.
 

3.3  izVajanje službe letalsKiH 
inForMaCij

Službe letalskih informacij, ki se izvajajo v okviru Sektor
ja letalskih informacij (v nadaljevanju: SLI), zagotavljajo 
pravočasne objave in distribucije posodobljenih letalskih 
informacij z izdajanjem Zbornika letalskih informacij 
(AIP) in sporočil NOTAM, informacij pilotom pred vzle
tom, s sprejemom in z oddajo načrtov poleta, zagota
vljanjem in upravljanjem aeronavtičnega omrežja fiksnih 
telekomunikacij (AFTN) in drugih storitev, povezanih s 
potrebami uporabnikov za varno letenje. Poleg del in na
log, povezanih z zagotavljanjem letalskih informacij skla
dno z mednarodnimi standardi in s priporočeno prakso, 
se v SLI izvajajo tudi operativna dela in naloge, povezani 
z obdelavo in distribucijo podatkov, potrebnih za pravilno 
obračunavanje preletnih in terminalnih pristojbin.
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Pomembnejše aktivnosti in dogodki, ki so bili realizirani 
leta 2013:

Zbornik letalskih informacij (AIP)
Leta 2013 je bilo objavljeno in publicirano naslednje:
•	 5 AIRAC AMDT, 4 NeAIRAC AMDT, 1 AIRAC SUP in 

5 AIC (kar je daleč največ v celotnem obstoju službe 
AIP); 

•	 v oktobru 2013 je bil izdelan in objavljen nov celoten 
AIP Slovenije, začelo se je operativno uporabljati novo 
programsko opremo EAD AIP;

•	 v letu 2013 je bil zaradi težav z izdelovalcem VFRzem
ljevida brezplačno razdeljen samo Bilten VFR.

Nadaljeval se je projekt ADQ oziroma implementacija 
Uredbe Komisije (EU), št. 73/2010 z dne 26. januarja 
2010 o zahtevah glede kakovosti letalskih podatkov in 
letalskih informacij za enotno evropsko nebo (UL L 23, 
27.1.2010, str. 6–27) (v nadaljevanju Uredba Komisije 
(EU) št. 73/2010), in sicer:
•	 izdelano je bilo več kot 30 dokumentov v okviru ADQ, 

3 različne izvedbe procesov in postopkov WebADP;
•	 nadaljevalo se je testiranje programske opreme 

WebADP;
•	 začela se je izdelava uporabniških priročnikov;
•	 izdelan in objavljen je bil Priročnik AIP kot podpora 

ADQ in ISO;
•	 izvedena je bila tudi delavnica ADQ s prisotnostjo 

vseh dobaviteljev informacij;
•	 začele so se aktivnosti za nakup baze podatkov AIXM.

Druge aktivnosti:
•	 uspešno so bile nadgrajene vse Aplikacije EAD, in 

sicer z verzijo 8;
•	 organizirana sta bila dva mednarodna dogodka. 

Informacijsko-komunikacijski center (IKC)
V letu 2013 je bilo publicirano naslednje število sporočil 
NOTAM po posameznih serijah:
•	 1.311 v seriji A, 
•	 529 v seriji B, 
•	 1.753 v seriji C. 

V primerjavi z letom 2012 je bilo izdanih več sporočil 
NOTAM v seriji A in manj v seriji B, kar je posledica 
objave podatkov Letališča Cerklje ob Krki v AIP SUP. V 
celoti pa je bilo izdanih 283 več sporočil NOTAM kot v 
letu 2012.

Group EAD je poslala poročila revizije izdajanja NOTAM 
za zadnje četrtletje 2012 in prva tri četrtletja 2013. Ugo
tovljenih je bilo 11 manjših napak, tako da je statistično 
trend napak v sporočilih NOTAM v padanju. Vse ugoto
vljene napake so bile nemudoma odpravljene in obrav
navane na IKC Briefingih.

V novembru je bila opravljena nadgradnja programske 
opreme EAD, in sicer z verzijo 8.

V juniju je bil na spletni strani družbe nameščen novi 
spletni obrazec za zahtevo sporočil NOTAM, ki omogoča 
vsem uporabnikom lažje izpolnjevanje in zmanjšuje mo
žnost napak predvsem pri vnašanju urnikov in koordinat.

Organizirani so bili 4 »briefingi« IKC. V sklopu oktobr
skega »briefinga« je bila opravljena tudi seznanitev s 
spremembami v programski opremi EAD.

Aktivno se je sodelovalo pri pripravi nove verzije Euro
controlovega operativnega priročnika s področja spo
ročil NOTAM OPADD, v sklopu skupine OPADD FG in 
v delovni skupini za harmonizacijo podatkov v FABCE 
AIS/MET Harmonisation.

Redno se je vzdrževalo in nadzorovalo delovanje starega 
sistema AFTN na Kotnikovi ulici v Ljubljani. V sistem je 
bilo priključenih nekaj novih uporabnikov storitve AFTN/
Email, ki omogoča zunanjim uporabnikom pošiljanje in 
sprejemanje sporočil AFTN s pomočjo standardnega 
odjemalca elektronske pošte.

V letu 2013 je novi sistem AFTN od postavitve naprej 
obratoval brez napak. Nova povezava z avstrijskim cen
trom AFTN/AMHS prek mreže PENS se je izkazala za 
zelo zanesljivo. Poleg operativne povezave z avstrijskim 
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centrom AFTN/AMHS se vzdržuje tudi testni kanal. Ta 
omogoča, da se pred operativno uporabo preveri spre
membe, ki se uvajajo v operativni sistem. Testni kanal 
se je izkazal za zelo uporabnega v začetku leta 2014, ko 
se je omogočila dobava načrtov poleta v sistem FDPS 
v formatu ADXP. Uvedba sprejemanja načrtov poleta v 
formatu ADXP je zahtevala določene prilagoditve v sis
temu AFTN, ki so bile uspešno izvedene. Načrti poleta 
v formatu ADXP nemoteno prihajajo prek povezave z av
strijskim centrom AFTN/AMHS v sistem družbe FDPS. 

Z Austrocontrolom je bil v aprilu 2013 podpisan nov 
»Letter of Agreement«, ki je bil potreben zaradi selitve 
družbe na novo lokacijo. Enak dokument z italijanskim 
centrom COM je v postopku podpisa. 

V sistem so bili dodani novi naslovi, ki so zunanjim 
uporabnikom omogočali dostop do omrežja AFTN prek 
elektronske pošte. Storitev koristijo predvsem majhni 
letalski operaterji, ki na tak način lažje pošiljajo svoje na
črte poletov zunaj območja CFMU. 

V sistem AFTN je bila dodana posebna »adresa«, ki 
omogoča pošiljanje načrtov poleta prek elektronske 
pošte v UKC Ljubljana. Namen vzpostavitve »adrese« 
je predhodno obveščanje osebja UKC in sodelujočih 
služb o pristanku helikopterja, ki prevaža ponesrečeno 
osebo. Z vzpostavitvijo take komunikacije se je izboljšala 
obveščenost osebja UKC in sodelujočih služb ob priho
du poškodovane osebe. Predvsem so obveščeni precej 
vnaprej, kar jim omogoča ustrezno pripravo. Podobna 
vzpostavitev obveščanja bo v letu 2014 vzpostavljena 
tudi za Splošno bolnišnico Jesenice.

ARO
Celotno leto so se izvajale priprave na centralizacijo 
službe, ki se je formalno zgodila 1. 12. 2013, in sicer z 
pridobitvijo certifikata za opravljanje storitev, v katerem 
je ARO opredeljen samo še kot ena enota (ARO Slove
nija) in ne več po posameznih lokacijah (Brnik, Maribor, 
Portorož, Cerklje ob Krki). Za dosego tega cilja je bilo v 
letu 2013 treba posodobiti program in načrt usposablja

nja za osebje ARO, izvesti šolanja tega osebja po novem 
programu, vpeljati programsko opremo za internetno 
oddajo načrta poleta in predpoletno informiranje, izdelati 
terminale za samopostrežno oddajo načrta poleta in 
predpoletno informiranje, ki so nameščeni na letališčih 
in ki nadomeščajo osebje. V zelo kratkem času se je v 
sistem registriralo prek 200 uporabnikov, odstotek na
črtov poletov, oddanih po internetu, pa je že doseglo 40 
%. Za uporabnike spletne storitve je bilo organiziranih 
več delavnic na sedežu družbe, na povabilo posameznih 
aeroklubov pa je družba izvedla tudi dobro obiskane de
lavnice na lokacijah aeroklubov. 

Druge aktivnosti
Leta 2013 je bilo v okviru SLI pregledanih in obdelanih 
440 dokumentov glede vlog za letenje tujeregistriranih 
ultralahkih letal v zračnem prostoru Republike Slovenije. 
Na podlagi obdelanih dokumentov je bilo izdano ustre
zno število dovoljenj za letenje tujeregistriranih ultralah
kih letal v zračnem prostoru Republike Slovenije, kot 
družbi nalaga Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah. 
Število zahtevkov za izdajo dovoljenja tujeregistriranih 
ultralahkih letal je leta 2013 v primerjavi z letom 2012 
naraslo za 9,5 %. Povečanje se pripisuje predvsem večji 
ozaveščenosti tujih pilotov glede zahtev Pravilnika o 
ultralahkih letalnih napravah in NOTAMa A0633/13. Z 
večanjem ozaveščenosti pa se je zmanjšalo tudi število 
kršitev pravilnika, to je manjše število preletov in pri
stankov letal brez dovoljenja.

SLI je vse leto redno vzdrževal sistem vodenja doku
mentacije. Pripravljeno je bilo osem verzij obvladovanih 
kopij zgoščenk z dokumenti, ki jih pri svojem delu upo
rablja osebje SLI.

V okviru nalog, ki so povezane s sporočanjem podatkov 
organizaciji Eurocontrol za potrebe pravilnega zaraču
navanja preletnih in priletnih pristojbin, sta bili prejeti in 
obravnavani le 2 reklamaciji in 7 zahtevkov po dodatnih 
informacijah o uporabniku navigacijskih storitev, ki so 
bile rešene v predpisanem roku.
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3.4 PodroČje KadroV

Aktivnosti na področju kadrov in organizacije so usmer
jene v doseganje ciljev družbe, zastavljenih v petletnem 
načrtu in letnih poslovnih načrtih, predvsem strateškega 
cilja družbe, razvoja zaposlenih. 

Razvoj zaposlenih in zlasti njihovega strokovnega znanja 
je poleg tehnične in operativne zmogljivosti tisti tretji 

Tabela 2 / Struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2013

Struktura zaposlenih

Skupina delovnih mest na področju kontrole zračnega prometa, ki zahtevajo dovoljenje za delo – licenco

•	skupina	delovnih	mest	služb	zračnega	prometa	–	kontrolorji	zračnega	prometa 106

•	skupina	delovnih	mest	služb	zračnega	prometa	–	operaterji 14

•	skupina	delovnih	mest	službe	letalskih	telekomunikacij 34

•	skupina	delovnih	mest	služb	letalskih	informacij 24

Skupaj licencirano osebje: 178

Skupina delovnih mest za podporo službam na področju kontrole zračnega 
prometa, ki zahtevajo strokovno poglobljeno znanje s področja letalstva 8

Skupina delovnih mest na splošnem področju 31

Skupaj vsi zaposleni: 217

Tabela 3 / Kadrovska struktura leta 2013 v primerjavi z letom 2012 glede na spol

Spol/Stanje na dan 31. 12. 2012 31. 12. 2013

Moški 170 172

Ženske 45 45

Skupaj 215 217

steber, ki zagotavlja, da je družba kot izvajalec navigacij
skih služb zračnega prometa sposobna izvajati službe na 
varen, učinkovit, neprekinjen in trajnostni način, in to za 
vsakršno povpraševanje uporabnikov zračnega prostora.

Na dan 31. 12. 2013 je imela družba 217 zaposlenih. Pov
prečna starost zaposlenih leta 2013 je znašala 42,5 leta.
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V letu 2013 je bil naslednji pretok kadrov:
•	 skladno s Pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij 

glede opravljanja navigacijskih služb zračnega pro
meta na Letališču Cerklje, sta bila zaposlena dva op
erativna delavca, kontrolorja zračnega prometa;

•	 zaposlen je bil delavec na splošnem področju za 
potrebe vzdrževanja sistemov in naprav v novi po
slovni stavbi;

•	 kot nadomestna zaposlitev delavke, ki je odšla 
na porodniški dopust, je bil zaposlen delavec na 
splošnem področju,

•	 en kontrolor zračnega prometa je umrl,
•	 enemu neoperativnemu delavcu pogodba za določen 

čas ni bila podaljšana. 
 

3.4.1. Razvoj zaposlenih

Za izvajanje glavne dejavnosti vodenja in kontrole zrač
nega prometa so kadri eden izmed virov, ki najmočneje 
vplivajo na uspešnost izvajanja dejavnosti. Zato je v 
družbi že od začetka delovanja eden izmed strateških 
ciljev razvoj zaposlenih, ki je kot cilj vključen tudi v vsa
koletni poslovni načrt. Kakovosten kader je s svojim 
znanjem, s sposobnostjo in z motiviranostjo najpo
membnejši proizvodni tvorec in opredeljen kot najpo

membnejše premoženje družbe. Ključ do uspeha družbe 
je ustrezno ravnanje s kadri, ki se doseže tako, da so ka
drovske politike usmerjene k nenehnemu izobraževanju 
in izpopolnjevanju zaposlenih.

Leta 2013 je družba pri razvoju zaposlenih uresničila na
slednje načrtovane cilje:

• Izvajanje usposabljanj
Družba je izvedla vsa predpisana usposabljanja opera
tivnega osebja za pridobitev in vzdrževanje dovoljenj za 
delo ter zagotavljala nadgradnjo in izpopolnjevanje zna
nja vseh zaposlenih. Prav tako je podpirala in spodbujala 
izobraževanje delavcev za pridobitev višje izobrazbene 
ravni, tako da je pomagala sofinancirati razne študijske 
programe, v katere so se vpisali delavci. V družbi je bila 
sprejeta tudi Razvojna strategija izobraževanja zaposle
nih kot podlaga za pripravo vsakoletnih načrtov usposa
bljanj in izobraževanj.

• Izvajanje plačnega sistema
Družba je zagotovila izvajanje določil veljavnih kolektiv
nih pogodb in Pravilnika o delovni uspešnosti ter v okvi
ru veljavne plačne politike izvajala naslednje ukrepe:

 – ohranitev višine plač, tako da so osnovne plače 
delovnih mest ter definirane vrste in višine dodat

Tabela 4 / Kadrovska struktura leta 2013 v primerjavi z letom 2012 glede na izobrazbo

Izobrazba/Stanje na dan Raven 31.12.2012 31.12.2013

Osnovno in srednješolska izobrazba 90 89                 

Višješolska (ST) VI/1 38 38                 

Visokošolska (ST), visokošolska (BOL) in 
univerzitetna (BOL) VI/2 37 42                 

Univerzitetna (ST) in magisterij (BOL) VII 41 40                 

Magisterij znanosti VIII/1 7 6                   

Doktor znanosti in doktor znanosti (BOL) VIII/2 2 2                   

Skupaj 215 217
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kov v kolektivnih pogodbah in internih aktih ostale 
na ravni leta 2012;

 – izplačilo regresa za letni dopust za leto 2013 
zaposlenim v višini minimalne plače v Republiki 
Sloveniji;

 – zaposlenim za leto 2013 nista bili izplačani 
božičnica niti plača iz naslova poslovne uspešnosti.

Stroški dela za leto 2013 so bili za 1,6 % višji kot leta 
2012 oziroma so bili dejanski stroški dela leta 2013 za 
6,3 % nižji od načrtovanih.

• Razgovori z zaposlenimi
Družba bo konec leta 2014 začela izvajanje rednih letnih 
razgovorov z zaposlenimi, in sicer s pomočjo program
ske rešitve, ki omogoča izvedbo on line razgovorov in 
analizo pridobljenih podatkov po metodi analize 360 
stopinj. Za ta namen družba pripravlja vprašanja, ki bodo 
zajeta v vprašalniku rednega letnega razgovora.

V družbi so razvite različne oblike formalne in neformal
ne komunikacije in obveščanja zaposlenih, vodstvo in 
vodje vseh ravni pa so vse leto dostopni za pogovor z 
zaposlenimi. V okviru teh razgovorov lahko zaposleni 
predstavijo svoje predloge, izrazijo kritiko in se pogovori
jo o pričakovanjih v povezavi s svojim delom.

• Razvoj vodij
Družba je v letu 2013 nadaljevala projekt Razvoj vodij. 
V okviru tega ukrepa je bilo zagotovljeno nadaljevanje 
usposabljanja vodij na področju organizacije dela, pri 
določanju ciljev, delegiranju nalog, reševanju problemov, 
odgovornosti vodij in komunikaciji, in sicer v obliki indivi
dualnih in skupinskih delavnic.

• Skrb za zdravje zaposlenih
Družba je izvedla revizijo dveh ključnih dokumentov v 
podjetju, ki urejata skrb za zdravje zaposlenih, in sicer 
Izjavo o varnosti z oceno tveganja in Zdravstveni del 
ocene tveganja delovnih mest. Oba dokumenta sta bila 
usklajena z zakonskimi in organizacijskimi spremembami 
v družbi. Prav tako je družba svoje zaposlene redno poši
ljala na usmerjene obdobne zdravstvene preglede, ki jih 
v okviru preventivnih zdravstvenih ukrepov opredeljuje 
Zdravstveni del ocene tveganja delovnih mest. V okviru 

tega cilja je družba izvedla tudi nenapovedano občasno 
kontrolo, da bi zagotovila ukrepe za ozaveščanje zaposle
nih pri preprečevanju, ugotavljanju in pri sankcioniranju 
uporabe alkohola in stanja pod vplivom psihoaktivnih 
substanc. 

Poleg navedenih dejavnosti so bile v preteklem letu na 
področju razvoja zaposlenih izvedene še naslednje aktiv
nosti:
•	 organizirano je bilo cepljenje zaposlenih proti gripi in 

klopnemu meningitisu;
•	 ustanovljena je bila skupina za zdravje, ki je izdelala do

kument Strategija promocije zdravja pri delu in začela 
pripravo programa promocije zdravja pri delu;

•	 vodstvo družbe se je redno udeleževalo sej sveta 
delavcev in odgovarjalo na vse pobude in vprašanja 
zaposlenih;

•	 nadaljevalo se je redno obveščanje zaposlenih, in sicer 
prek internega elektronskega portala družbe – intra
neta;

•	 organizirana so bila neformalna srečanja zaposlenih. 

3.4.2   Usposabljanje operativnega osebja 
navigacijskih služb zračnega prometa 

Zagotavljanje navigacijskih služb zračnega prometa, in 
to v pogojih vsakršne stopnje povpraševanja v zračnem 
prostoru, zahteva visoko usposobljeno operativno osebje 
služb zračnega prometa, komunikacijskih, navigacijskih in 
nadzornih služb ter služb letalskih informacij. Slednje je 
še toliko pomembneje, upoštevajoč neprestan tehnološki 
razvoj na področju izvajanja navigacijskih služb zračnega 
prometa. Služba za usposabljanje operativnega osebja 
– Letalska šola tako zagotavlja, da operativno osebje 
družbe dosega in ohranja zahtevane ustrezne visoke kva
lifikacije in kompetence, specifične za dejavnost izvajanja 
navigacijskih služb zračnega prometa. Na tem mestu ni 
odveč poudarek, da je zahtevana visoka usposobljenost 
operativnega osebja navigacijskih služb zračnega prome
ta edinstvena v tolikšni meri, da na trgu dela ni neposre
dno na voljo. To pomeni, da mora izvajalec navigacijskih 
služb zračnega prometa ustrezno usposobiti operativno 
osebje, potem ko to dejansko doseže operativni status, 
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pa mora usposobljenost tudi dokazljivo ohranjati na 
ustrezni oziroma predpisano visoki ravni. To je osnovno 
poslanstvo in temeljni cilj Službe za usposabljanje opera
tivnega osebja – Letalske šole družbe.

Letalska šola je leta 2013 izvedla usposabljanja za potre
be vseh treh operativnih sektorjev (SZP, SLT in SLI), in 
sicer usposabljanje za:
•	 obnovitev ratinga instrumentnega letališkega kontrol

orja zračnega prometa (ADI) s pooblastilom stolpnega 
kontrolorja (TWR) in pooblastilom za enoto (lokacijo) 
Brnik (LJU) [en kandidat];

•	 osnovno usposabljanje kontrolorjev zračnega prometa 
za skupino operaterjev podatkov o letih zrakoplovov 
(FDT) z namenom nadaljevanja usposabljanja za op
eraterja za storitve informacij za letenje (FIS) [6 kandi
datov];

•	 pridobitev ratinga nadzornega priletnega kontrolorja 
zračnega prometa (APS) s pooblastilom radar (RAD) in 
z enoto (lokacijo) Ljubljana (LJA) [3 kandidati];  

•	 uporabo radarske slike [48 kandidatov];
•	 pridobitev ratinga vizualnega letališkega kontrolorja 

zračnega prometa (ADV) s pooblastilom za enoto (lo
kacijo) Cerklje (CEK) [en kandidat];

•	 pridobitev pooblastila inštruktor na delovnem mestu 
(OJTI) v LKZP Cerklje [en kandidat];

•	 pridobitev potrdila vodje izmene (SUP) v LKZP Brnik 
[en kandidat];

•	 pridobitev potrdila vodje izmene (SUP) v OKZP Lju
bljana [3 kandidati];

•	 pridobitev ratinga nadzornega območnega kontrolorja 
zračnega prometa (ACS) s pooblastilom radar (RAD) in 
z enoto (lokacijo) Ljubljana (LJA) [3 kandidati];

•	 delo na sektorju informacijskih služb za letenje (FIS) [9 
kandidatov];

•	 tehničnonadzorni center Ljubljana, novi (TNC LJ 
NOVI) [20 kandidatov];

•	 pooblastilo za centralizirano službo zrakopolovnih in
formacij (ARO Slovenija) [20 kandidatov].

Poleg navedenega pa je bilo izvedeno še usposabljanje 
za vzdrževanje, modifikacijo in za uvajanje v obratovanje 
tehničnih sredstev in naprav za 10 (deset) pripadnikov 
Slovenske vojske.

Letalska šola je koordinirala tudi usposabljanja v tujini, na 
Inštitutu navigacijskih služb zračnega prometa (IANS), ki 
deluje v okviru organizacije Eurocontrol.

V okviru Letalske šole se kontinuirano posodablja sistem
ska ureditev procesov usposabljanja, tako da so ti skladni 
s predpisanimi zahtevami in v koraku s časom tehnolo
škega razvoja izvajanja navigacijskih služb zračnega pro
meta. V letu 2013 in prvi četrtini leta 2014 so bili izdelani 
ali posodobljeni naslednji dokumenti: 
•	Program usposabljanja drugega strokovnega osebja 

navigacijskih služb zračnega prometa (v sodelovanju s 
pristojnim ministrstvom), verzija 1.1;

•	Priročnik za usposabljanje po programu usposa
bljanja drugega strokovnega osebja navigacijskih služb 
zračnega prometa, verzija 2.0;

•	Učne vsebine za ARO in NOTAM, verzija 1.2;
•	Program usposabljanja tehničnega osebja KZPS, d. o. 

o., za tehničnonadzorni center Ljubljana novi TNC LJ 
NOVI (v sodelovanju s pristojnim ministrstvom), verzija 
1.0;

•	Priročnik za usposabljanje tehničnega osebja KZPS, d. 
o. o., za tehničnonadzorni center Ljubljana novi TNC LJ 
NOVI, verzija 1.0;

•	Program usposabljanja kontrolorjev zračnega prometa 
in osebja informacijskih služb za letenje (FIS) (v sode
lovanju s pristojnim ministrstvom), verzija 1.3;

•	Operativni priročnik za začetno usposabljanje in us
posabljanje v enoti, verzija 1.0;

•	Načrt usposabljanja OKZP Ljubljana, verzija 2.1;
•	Načrt usposabljanja LKZP Brnik, verzija 2.0;
•	Načrt usposabljanja LKZP Maribor, verzija 2.0;
•	Načrt usposabljanja LKZP Cerklje, verzija 2.0;
•	Načrt usposabljanja LKZP Portorož, verzija 2.0;
•	Navodilo o postopku preverjanja kompetentnosti kon

trolorja zračnega prometa, verzija 1.2;
•	Shema usposobljenosti v enotah OKZP Ljubljana,  

LKZP Brnik, LKZP Maribor, LKZP Portorož,  
LKZP Cerklje, verzija 1.0;

•	Navodilo za podaljševanje veljavnosti ratingov, poo
blastil in zdravniškega spričevala v licenci kontrolorja 
zračnega prometa, verzija 1.0. 
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3.5 PodroČje za Varnost V zraČneM   
  ProMetu

Varnost v zračnem prometu je ključnega pomena za de
javnost vodenja in kontrole zračnega prometa; je rdeča nit 
v vseh poslovnih procesih. Sistem upravljanja varnosti v 
družbi izpolnjuje vse zahteve Izvedbene uredbe Komisije 
(EU), št. 1035/2011, v povezavi z uveljavitvijo programa 
enotnega evropskega neba in zahteve enakovrednih 
nacionalnih predpisov. Na tej podlagi je za področje upra
vljanja varnosti v zračnem prometu družba deklarirana kot 
certificirani izvajalec navigacijskih služb zračnega prome
ta. Sistem upravljanja varnosti družbe na podlagi letnih 
poročil stalnega nadzora v sklopu programa »Standard of 
Excellence Measurement« agencije Eurocontrol in med
narodne organizacije CANSO dosega ciljno raven zrelosti 
za izvajalce navigacijskih služb držav članic skupine ECAC. 

Organizacijsko strukturo sistema upravljanja varnosti se
stavljajo Oddelek za varnost v zračnem prometu, ki delu
je v okviru Kabineta direktorja, Varnostni svet in Lokalna 
varnostna skupina, pri čemer imajo člani in zaposleni 
natančno opredeljene naloge in odgovornosti v povezavi 
z varnostjo v zračnem prometu. Preiskovalne komisije 
in odgovorne osebe za izvedbo varnostnih ocen kot ča
sovno omejene aktivnosti SMSsistema, se določijo na 
podlagi ustreznih sklepov vodstva družbe. 

Število izpolnjenih poročil o varnostnih dogodkih v družbi 
se je v zadnjih treh letih ustalilo, kar kaže na uspešnost 
promoviranja kulture poročanja »Reporting Culture«, 
ki temelji na dosledni uporabi načel kulture pravičnosti 
»Just Culture«. Tako je bila dosežena predvidena raven 
zrelosti poročanja. 

Kulturi pravičnosti in njeni uveljavitvi v družbi je posve
čena posebna pozornost, saj prinaša izboljšanje učin
kovitosti in kakovosti procesov poročanja in izmenjave 
varnostnih podatkov, kar omogoča kakovostne analize in 
posredovanje spoznanj vsem sodelujočim partnerjem na 
področju varnosti v zračnem prometu. 

Kultura pravičnosti je po definiciji agencije Eurocontrol 
načelo, po katerem operativno strokovno osebje in drugi, 

odgovorni za varnost v zračnem prometu (to so pred
vsem strokovno osebje s področja zagotavljanja naviga
cijskih služb zračnega prometa – kontrolorji zračnega pro
meta, tehnično osebje, inženirji, piloti, strokovno osebje 
na letališčih …), niso kaznovani za dejanja, opustitve ali 
odločitve, ki so skladno z njihovim znanjem in izkušnjami 
tako imenovane »opravičljive napake« (»honest mista
ke«), kjer pa na drugi strani ni prostora za hudo malomar
nost, naklepne kršitve ali destruktivna dejanja.

V okviru sistema upravljanja varnosti v družbi si – vzpo
redno z izvajanjem osnovnih procesov doseganja, za
gotavljanja in izboljševanja varnosti v zračnem prometu 
– prizadevamo doseči najvišjo mogočo raven varnostne 
kulture vseh zaposlenih. Sistem upravljanja varnosti v 
podjetju zagotavlja:
•	 jasen in preventiven pristop k sistematičnemu uprav

ljanju varnosti pri izvajanju storitev navigacijskih služb 
zračnega prometa z namenom stalnega izboljševanja;

•	 umestitev sprejemljive ravni varnosti na prvo mesto v 
primerjavi s komercialnimi, z okoljskimi, s socialnimi 
in z drugimi družbenimi dejavniki pri izvajanju navigaci
jskih služb zračnega prometa;

•	 zmanjšanje tveganja za letalsko nesrečo, incident ali 
varnostni dogodek, ki ga prinaša izvajanje navigaci
jskih služb zračnega prometa na najnižjo razumno in v 
praksi uresničljivo raven;

•	 osebno zavedanje pomena varnosti in odgovor
nosti vseh zaposlenih pri izvajanju navigacijskih služb 
zračnega prometa;

•	 določitev odgovornosti za varnost na vseh ravneh 
vodenja, za doseganje zadovoljive učinkovitosti storitev 
navigacijskih služb zračnega prometa z zavezanostjo in 
s sodelovanjem vseh zaposlenih v podjetju;

•	 uporabo načel kulture pravičnosti v procesih poročanja 
in preiskovanja varnostnih dogodkov ter z njimi poveza
nih korektivnih ukrepov.

Stalne aktivnosti področja za varnost so leta 2013 pote
kale v obliki sodelovanja z:
•	 drugimi sektorji in s službami družbe v povezavi z izvajan

jem procesov in aktivnosti sistema upravljanja varnosti;
•	Ministrstvom za infrastrukturo in prostor ter Ministrst

vom za obrambo RS;
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Tabela 5 / Število izpolnjenih poročil 2013

N Organizacijska enota Število dogodkov

1 KZPS 277

2 SLT 41

3 SLI 11

4 OKZP LJUBLJANA 82

5 LKZP BRNIK 70

6 LKZP MARIBOR 33

7 LKZP PORTOROŽ 28

8 LKZP CERKLJE OB KRKI 12

•	Evropsko organizacijo za varnost zračne plovbe Euro
control; 

•	 letalskimi prevozniki v slovenskem zračnem prostoru; 
•	 organizacijskimi strukturami za upravljanje varnosti 

v zračnem prometu sosednjih držav in sodelujočih 
držav v projektu FAB CE. 

V poslovnem načrtu za leto 2013 so bili z namenom 
zagotavljanja učinkovitosti procesov sistema upravljanja 
varnosti ter zagotavljanja visoke ravni individualne in or
ganizacijske varnostne kulture v okviru cilja varnost zrač
nega prometa definirani trije operativni varnostni cilji:
•	 zagotavljanje varnosti – »Safety Assurrance«;
•	 doseganje varnosti – »Safety Achievement«;
•	 izboljševanje varnosti – »Safety Promotion«.  

Realizacija aktivnosti v okviru operativnih ciljev zagota
vljanja varnosti, doseganja varnosti in izboljševanja var
nosti se kaže v dejstvu, da sistem upravljanja varnosti v 
družbi brez neskladij izpolnjuje zahteve Izvedbene ured
be Komisije (EU), št. 1035/2011, enotnega evropskega 
neba in nacionalnih predpisov, kar potrjuje v mesecu 
novembru obnovljeni certifikat Javne agencije za civilno 
letalstvo RS. Poleg tega je sistem upravljanja varnosti 
družbe pri izvedenem zunanjem nadzoru agencije Euro
control za leto 2013 ponovno dosegel ciljno raven učin
kovitosti upravljanja varnosti (EoSM) za izvajalce naviga
cijskih služb zračnega prometa v državah ECAC. 

Uresničeni ukrepi v okviru operativnega cilja »Zagotavlja
nje varnosti – Safety Asurance« so bili izvedeni v obliki 
naslednjih osnovnih aktivnosti:
•	 učinkovito izvajanje formaliziranih procesov sistema 

upravljanja varnosti skladno z dokumentom »Opera
tional Safety Management Manual«;

•	 revidiranje zdajšnjih dokumentov sistema upravljanja 
varnosti skladno z identificiranimi dobrimi praksami na 
področju varnosti v zračnem prometu;

•	 usposabljanje zaposlenih v povezavi z upravljanjem var
nostnih tveganj pri uvajanju sprememb v funkcionalni 
sistem upravljanja zračnega prometa v družbi;

•	 sodelovanje in usmerjanje aktivnosti pri izdelavi varnos
tnih ocen za načrtovane spremembe funkcionalnega 
sistema upravljanja zračnega prometa v družbi. 

Uresničitev ukrepov v okviru operativnega cilja »Dosega
nje varnosti – Safety Achievement« se kaže v naslednjih 
dejstvih:
•	 v procesu poročanja v okviru sistema upravljanja var

nosti ni bilo nobenega varnostnega dogodka vrste AA 
in vrste A z neposrednim vplivom naših služb; 

•	 v letu 2013 so bile skladno s predpisi izvedene tri (3) 
komisijske preiskave in osemindvajset (28) internih 
preiskav za varnostne dogodke z nižjimi stopnjami var
nostnega tveganja;

•	 oddelek za varnost v zračnem prometu za določevanje 
tveganja posameznih varnostnih dogodkov uporablja 
zadnjo razpoložljivo verzija orodja RAT (Risk Analysis 
Tool) agencije Eurocontrol.
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Prikaz 3 / Število izpolnjenih poročil 2013

Tabela 6 / Število izpolnjenih poročil za posamezni trend

N Trendi KZPS Število

1 Kršitev zračnega prostora 22

2 Odstopanje od navodil KZP 15

3 Odstopanje od ATMpredpisov 16

4 Odstopanje od ATMprocedur 5

5 Nepooblaščen vstop na vzletnopristajalno 
stezo 3

6 Kršitev minimalnega ločevanja 3

7 Degradacija COMfunkcije 10

8 Degradacija SURfunkcije 5

9 Degradacija FDPfunkcije 8

10 Degradacija NAVfunkcije 9

11 Trk zrakoplova s pticami 25

12 Laserska osvetlitev zrakoplova 18
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Prikaz 4 / Število izpolnjenih poročil za posamezni trend

Uresničeni ukrepi v okviru operativnega cilja »Izboljševa
nje varnosti – Safety Promotion« so bili izvedeni v obliki 
naslednjih osnovnih aktivnostih:
•	 priprava aktivnosti za izvedbo analize varnostne kul

ture v letu 2014;
•	 uporaba informacijskega portala družbe za povečanje 

učinkovitosti in kakovosti obveščanja zaposlenih v 
povezavi z aktivnostmi na področju upravljanja var
nosti v zračnem prometu;

•	 sodelovanje pri izvajanju aktivnosti v projektu FAB 
CE na področju upravljanja varnosti v okviru skupine 
SAFSC;

•	 sodelovanje v delovnih skupinah agencije Eurocontrol:
  SISG: Safety Improvement Sub Group
  ST: Safety Team
  RATUG: Risk Analysis Users Group

•	 spremljanje in izvajanje varnostnih pobud ATM na 
evropski ravni:

  Call Sighn Similarity
  Prevention of Airspace Infringement
  Prevention of Ruway Incursion
  Prevention of Level Bust
  Prevention of Runway Excursion
  Safety Net Imprementation
•	 	sodelovanje	v	programu	ES	2	agencije	Eurocontrol,	

kjer je družba v mesecu marcu sodelovala pri organi
zaciji in izvedbi varnostne konference na Bledu.
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3.6 stalnost sKladnosti z zaHteVaMi za
   izVajanje naViGaCijsKiH služb   
  zraČneGa ProMeta 

Družba je leta 2013 neprestano izpolnjevala in izkazovala 
izpolnjenost zahtev za izvajalca navigacijskih služb zrač
nega prometa, kot je to določeno z evropskim regulator
nim okvirom enotnega evropskega neba, zlasti z Izved
beno uredbo komisije (EU), št. 1035/2011, in z drugimi 
mednarodnimi in nacionalnimi zavezujočimi akti.

Z vidika izkazovanja izpolnjevanja zahtev oziroma skla
dnosti z zahtevami za izvajanje navigacijskih služb zrač
nega prometa je bilo leto 2013 izjemno zahtevno – prvič 
zaradi selitve sedeža in območne kontrole zračnega 
prometa na novo lokacijo, drugič zato, ker je bilo leto 
2013 za družbo recertifikacijsko leto, saj se je ob koncu 
leta iztekala veljavnost dveletnega dovoljenja izvajalca 
navigacijskih služb zračnega prometa. 

Javna agencija za civilno letalstvo RS je spomladi 2013 
presojala izpolnjevanje zahtev ob selitvi družbe na novo 
lokacijo. Z neprekinjeno skladnostjo z zahtevami je druž
ba po selitvi prejela dovoljenje za izvajanje navigacijskih 
služb zračnega prometa na novi lokaciji. 

Poleg stalnega oziroma rednega in inšpekcijska nadzo
ra pa je Javna agencija za civilno letalstvo RS v družbi 
izvajala tudi program presoj v postopku podaljšanja do
voljenja družbi kot izvajalcu navigacijskih služb zračnega 
prometa. Ta program se je v recertifikacijskem postopku 
odvijal z dvema delovno izrazito intenzivnima krogoma 
presoj; prvi krog presoj se je odvijal poleti, drugi pa v 
pozni jeseni. Družba je v recertifikacijskem postopku do
kazala izpolnjevanje vseh zakonsko predpisanih zahtev, 
tako da je ob koncu leta za obdobje prihodnjih štirih let 
prejela dovoljenje izvajalca navigacijskih služb zračnega 
prometa za izvajanje služb zračnega prometa (ATS), ko
munikacijskih, navigacijskih in nadzornih služb (CNS) ter 
služb letalskih informacij (AIS).

Mešana (multi in transsektorska) delovna skupina je 
leta 2012 v prvem letu prvega referenčnega obdobja 
orala ledino pri uspešni vzpostavitvi metodologije siste

matičnega spremljanja ciljev na ključnih performančnih 
področjih, zlasti pri stroškovni učinkovitosti nacionalnega 
načrta izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa, kot 
ga narekuje izvedbena uredba komisije EU, št. 691/2010.
 

3.7 PodroČje za KaKoVost

Akreditacijska hiša Bureau Veritas Certification je v mese
cu novembru 2013 izvedla kontrolno presojo po medna
rodnem standardu 9001 : 2008 in s tem podaljšala veljav
nost certifikata sistema vodenja kakovosti (SL19625Q).

Kontrolna presoja je zajemala področja vodenje družbe, 
kontrolo zračnega prometa (ATS), storitev letalskih infor
macij (AIS), storitev letalskih telekomunikacij (ATM/CNS) 
in usposabljanje osebja s področja kontrole zračnega pro
meta. Kontrolna presoja se je izvajala na vseh lokacijah 
družbe (Brnik – sedež družbe, Portorož, Maribor, Brnik 
in Cerklje ob Krki). Uspešna kontrolna presoja je rezultat 
dela vseh zaposlenih v družbi, kar kaže napredek, trdo 
delo in ozaveščenost o pomembnosti izboljšav v proce
sih. 

Skladno z načrtom presoj je bila v mesecih aprilu in sep
tembru 2013 opravljena celovita notranja presoja, v kateri 
so sodelovali usposobljeni notranji presojevalci. Notranja 
presoja je potekala na vseh procesih, prav tako tudi na 
vseh lokacijah. 

Rezultati notranje presoje so dali iztočnice za korekcije in 
preventivne ukrepe v posameznih procesih, na podlagi 
katerih so bile opravljene tudi posodobitve posameznih 
poslovnikov procesov skladno z dejanskim stanjem. 

3.8 PodroČje VaroVanja

Na začetku leta so bili vzpostavljeni postopki in zagnane 
procedure za izvajanje varovanja objekta ATCC Brnik. 
Zaposlenim so bili predstavljeni posamezni postopki, 
povezani z varovanjem objekta ATCC Brnik, seznanjeni so 
bili z redom na varovanem območju in s postopki z vidika 
požarne varnosti ter s požarnim redom.
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V celotnem letu sta se skozi sistem upravljanja varovanja 
zagotavljala ustrezna raven varnosti za delovanje družbe 
in njenih poslovnih procesov ter zagotavljanje varovanja 
civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja 
v tehnologijo dela navigacijskih služb zračnega prometa.

Na področju informacijske varnosti so bile izvedene do
ločene procedure in nadgradnje sistemov za zagotavlja
nje informacijske varnosti.

Nadaljevalo se je sodelovanje z Ministrstvom za infra
strukturo in prostor glede določitve meril in objektov, 
uvrščenih v kritično infrastrukturo. 

Potekalo je usklajevanje in sprejet je bil dogovor s Slo
vensko vojsko kot obratovalcem Letališča Cerklje ob Krki 
glede dostopov KZPS, d. o. o., do objektov, sistemov in 
naprav na Letališču Cerklje ob Krki. 
 

3.9 Mednarodno sodeloVanje
 

3.9.1  Projekt Funkcionalnega bloka zračnega 
prostora srednje Evrope (Functional Airspace 
Block Central Europe – FAB CE)

Družba je prek svojih predstavnikov, ki skupaj s pred
stavniki Ministrstva za infrastrukturo in prostor zastopajo 
Republiko Slovenijo skladno s predpisi Evropske unije 
o enotnem evropskem nebu, tudi v letu 2013 aktivno in 
uspešno sodelovala pri delovanju projekta Funkcionalne
ga bloka zračnega prostora srednje Evrope (Functional 
Airspace Block Central Europe) (v nadaljevanju: FAB CE). 
Aktivno sodelovanje med predstavniki družbe in pred
stavniki države se je izkazalo kot izjemno učinkovito in 
se mora na taki ravni nadaljevati tudi v prihodnje.

Projekt FAB CE je bil sprva razdeljen na 15 projektov, na 
podlagi katerih je decembra 2012 prišlo do uradne usta
novitve in delovanja (v omejenem obsegu) FAB CE. Nje
govo polno operativno delovanje je predvideno do leta 
2015. V letu 2013 je bilo odprtih 16 projektov, od katerih 
jih je ¾ trenutno zamrznjenih. Družba je aktivno sodelo

vala v vseh obstoječih projektih FAB CE in tudi pri načrto
vanju novih projektov, ki se načrtujejo v prihodnjosti. 

Skladno z odločitvijo CEOC, da izvajalci navigacijskih 
služb zračnega prometa FAB CE ustanovijo skupni pravni 
subjekt – gospodarsko družbo v statusni obliki družbe z 
omejeno odgovornostjo s sedežem v Republiki Sloveniji 
–, je družba prevzela vodilno vlogo v postopku ustanovi
tve FABCE, letalske storitve, d. o. o. (priprava družbene 
pogodbe – MoA, pogodbe med družbeniki – SHA, po
slovnik nadzornega sveta družbe itn.), v okviru katere se 
bodo izvajali skupni projekti, svetovanje, šolanja, javna 
naročila in podobno. Ustanovitev družbe se pričakuje v 
drugi polovici leta 2014. 

V letu 2013 je Evropska komisija proti Republiki Slove
niji začela pilotni postopek, št. 4578/2013/MOVE, ker 
je menila, da države članice FAB CE niso optimatizirale 
navigacijskih služb zračnega prometa oziroma da te 
niso učinkovite, kot to zahtevajo predpisi EU o enotnem 
evropskem nebu. Družba se je aktivno vključila v posto
pek priprave odgovorov Evropski komisiji. Opravljena so 
bila tudi ustna posvetovanja z Evropsko komisijo, na kate
rih so predstavniki družbe aktivno sodelovali in bistveno 
prispevali k razjasnitvi odprtih vprašanj. Pričakuje se, da 
bo predmetni pilotni postopek končan v letu 2014. 

Družba je aktivno sodelovala tudi pri pripravi predloga 
izvedbenega načrta, ki jasno določa vse zdajšnje in pred
videne aktivnosti v FAB CE, ki jih države članice izvajajo 
s skupnim namenom, da se dosežejo čim večja optima
tizacija storitev navigacijskih služb zračnega prometa, 
stroškovna učinkovitost in delovanje FAB CE skladno z 
operativnimi zahtevami, ne glede na državne meje, kar 
bi pripomoglo k popolni skladnosti s predpisi o enotnem 
evropskem nebu. 

Projekt FAB CE je v izvedbeni fazi delno financirala Evrop
ska komisija (TENT funding), medtem ko sofinanciranja 
za tretjo – operativno fazo, ki se je začela z vzpostavitvijo 
FAB CE, Evropska komisija ni odobrila.

Skladno s Sporazumom FAB CE in Sporazumom o so
delovanju med izvajalci navigacijskih služb zračnega pro
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meta aktivno delujejo stalne strukture projekta na strani 
držav (FAB CE Council, Joint CivilMilitary Coordination 
Committee, National Supervisory Authority Coordination 
Committee, Legal Committee) in na strani izvajalcev 
storitev navigacijskih služb (CEO Committee, Steering 
Committee, SubCommittee(s)). 

3.9.2 Drugo sodelovanje

Skladno z Uredbo Komisije (EU), št. 691/2010 morajo 
države članice EU pripraviti načrt izvedbe za navigacij
ske službe zračnega prometa, ki vsebuje cilje, skladne 
z vseevropskimi cilji uspešnosti, in določena merila za 
ocenjevanje. Družba je aktivno sodelovala z Ministrstvom 
za infrastrukturo in prostor ter Javno agencijo za civilno 
letalstvo RS pri pripravi načrta izvedbe za navigacijske 
službe zračnega prometa in z njim povezanih ciljev za 
referenčno obdobje 2012–2014. 

Družba je nadaljevala sodelovanje pri pripravi pomemb
nega razvojnega dokumenta Lokalni načrt implementaci
je enotnega neba (Local Single Sky Implementation Plan 
– LSSIP) in pri pripravi pomembnih poročil Eurocontrolu 
o finančni učinkovitosti dejavnosti ATM (ATM Cost Effec
tiveness Report  ACE Report) ter spremljala razvoj pro
jekta SESAR in delovanje združenj CANSO in ATCA. 

Predstavniki družbe so v letu 2013 aktivno sodelovali pri 
pripravi stališč k predlogom dokumentov, ki jih pripravlja
ta Evropska komisija in Mednarodna organizacija civilne
ga letalstva (ICAO) in preko Ministrstva za infrastrukturo 
in prostor posredovali stališča in pripombe družbe predla
gateljem pravnih in drugih aktov. 

Prav tako je družba kot članica FAB CE leta 2013 v okviru 
CEAP (Central and East European ANSP Platform) nada
ljevala neformalno sodelovanje z BALTIC FABom in DA
NUBE FABom, katerega namen je skupno izražanje sta
lišč v EU, izmenjava izkušenj na področju ATM, zasledo
vanje skupnih ciljev in interesov na različnih področjih ter 
sodelovanje pri vzpostavitvi enotnega evropskega neba. 
Novembra 2013 se je CEAP s formalno sklenitvijo Spo
razuma o sodelovanju (Cooperation Agreement on the 

Creation of the regional ANS Providers Platform (GATE 
ONE) of Central and Eastern Europe) preoblikoval v GATE 
ONE. Podpisniki sporazuma so poleg družbe še izvajalci 
navigacijskih služb zračnega prometa Avstrije, Bolgarije, 
Češke, Hrvaške, Litve, Madžarske, Poljske, Romunije in 
Slovaške. Skladno s Sporazumom o sodelovanju si bodo 
vsi podpisniki prizadevali krepiti sodelovanje na skupnih 
interesnih področjih, zasledovati skupne cilje in sinergije 
ter skupno nastopati na različnih področjih, povezanih z 
oblikovanjem enotnega evropskega neba.   

Z namenom povečati medsebojno sodelovanje med  
FABi je družba aktivno pristopila k pogajanjem za skle
nitev Sporazuma o sodelovanju med FAB CE in BLUE 
MED FABom, katerega članice so Ciper, Grčija, Italija 
in Malta. Pridružene članice so Albanija, Tunizija in Egipt, 
status opazovalke (observer) pa ima Kraljevina Jordanija. 
V okviru pogajanj sta bila pripravljena osnutka sporazuma 
o sodelovanju med FAB CE in BLU MED, na državni ravni 
in tudi na ravni izvajalcev navigacijskih služb zračnega 
prometa. Dokončna uskladitev in podpis sporazumov se 
pričakujeta v prvi polovici leta 2014. 

3.10 FleKsibilna uPoraba zraČneGa   
  Prostora - Fua

Republika Slovenija že vrsto let v sodelovanju z Ministr
stvom za obrambo in drugimi uporabniki zračnega prostora 
uspešno udejanja koncept fleksibilne uporabe zračnega 
prostora FUA (Flexible Use of Airspace). Glede tega obsta
jajo sporazumi o rezervaciji, uporabi in sproščanju zračne
ga prostora za posebne namene (Special Use Airspace). 
Razmerje med rezerviranim in uporabljenim zračnim pro
storom se zaradi dobrih postopkov usklajenega delovanja 
še izboljšuje. V letu 2013 so bili izvedeni dodatni koraki v 
smeri formalizacije omenjenih postopkov in procesov. Na 
ravni države sta ustanovljena Odbor za upravljanje zračne
ga prostora RS in Celica za upravljanje zračnega prostora 
RS. Vloga ustreznega organa načrtovanja HLAPB (High 
Level Airspace Policy Body) je urediti politiko upravljanja 
zračnega prostora, Celica za upravljanje zračnega prostora 
AMC (Airspace Management Cell) pa naj bi izvajanje te 
politike zagotovila na predtaktični in taktični ravni.
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3.11 PosVetoVanje z uPorabniKi

Družba je v letu 2013 izvedla centralizacijo služb zrako
plovnih informacij – ARO – v eno enoto Službe zrako
plovnih informacij – ARO Slovenija oz. ARO LJLA; ob 
tem je uvedla tudi spletni servis eARO, ki uporabnikom 
omogoča storitev oddaje načrta leta in priprave na let s 
katerekoli lokacije. Prav ob realizaciji teh racionalizacij
skih ukrepov je družba, posebej sektor letalskih infor
macij (SLI), intenzivno izvajala seznanitvene delavnice za 
uporabnike slovenskega zračnega prostora.

V okviru delavnic, ki jih je družba organizirala ob uvedbi 
spletne storitve za oddajo načrta leta in predpoletnega 
informiranja, so bili udeležencem razdeljeni vprašalniki o 
zadovoljstvu s ponujenimi storitvami, ki jih izvaja sektor 
letalskih informacij, pa tudi z željo po predlogih, kako te 
storitve še izboljšati.

V letu 2013 je bilo izvedeno anketiranje najpogostejših 
oziroma najštevilčnejših uporabnikov storitev služb 
zračnega prometa. Odzivnost anketirancev gre sicer 
ocenjevati zadržano, anketa pa je vseeno omogočila 
oceno zadovoljstva uporabnikov storitev služb zračnega 
prometa, razpoložljivi odzivi in pobude pa gonilo nepre
stanega izboljševanja procesov izvajanja služb zračnega 
prometa v korist uporabnikov slovenskega zračnega 
prostora in slovenskih letališč z organizirano kontrolo 
zračnega prometa.

Z nacionalnim prevoznikom Adria Airways, d. d., so 
bile iskane rešitve optimizacije višjih profilov leta v fazi 
prileta na Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana. Usklajene 
in dosežene so bile višje vstopne višine zrakoplovov, ki 
pristajajo na Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana iz smeri 
juga oziroma jugovzhoda iz zračnega prostora Republike 
Hrvaške.

Družba je z Adrio Airways, d. d., sodelovala pri projekti
ranju RNAVprocedur za fazo prileta na Letališče Jožeta 
Pučnika Ljubljana. Ob tem je celotno sodelovanje na 
operativni ravni s predstavniki Adria Airways, d. d., pote
kalo na najvišji stopnji sodelovanja in strokovnosti. 

S predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, Policije 
in Ministrstva za obrambo RS je družba sodelovala pri 
problematiki OAT.

V sklopu rednega izobraževanja uporabnikov zračnega 
prostora je družba izvedla več seminarjev po aeroklubih 
v Republiki Sloveniji z namenom povečanja stopnje 
ozaveščenosti pri uporabi posameznih razredov ICAO 
zračnega prostora. 

Predstavniki družbe so v okviru postopkov formalnega 
posvetovanja z uporabniki storitev oziroma interesnimi 
skupinami sodelovali tudi na rednem junijskem in no
vembrskem zasedanju »Enlarged Committee for Route 
Charges« v okviru organizacije Eurocontrol in Evropske 
komisije pri procesu formalnega posvetovanja z upo
rabniki storitev v povezavi z nacionalnimi stroškovnimi 
bazami in cenami storitev za leto 2014.

3.12 jaVna naroČila

V družbi se šteje za javno naročilo vsaka poraba sred
stev. Javna naročila se izvajajo skladno z veljavno zako
nodajo na tem področju, Zakonom o javnem naročanju 
(Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo 
in 19/14) (v nadaljevanju: Zakon o javnem naročanju) 
in z Zakonom o javnem naročanju na vodnem, ener
getskem, transportnem področju in področju poštnih 
storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno 
besedilo, 90/12 in 19/14) (v nadaljevanju: Zakon o 
javnem naročanju na vodnem, energetskem, transpor
tnem področju in področju poštnih storitev) ter podza
konskimi akti. 

Družba izvaja postopke skladno z Zakonom o javnem 
naročanju na vodnem, energetskem, transportnem 
področju in področju poštnih storitev pri nabavi blaga, 
storitev in gradenj, ki so neposredno vezane na osnovno 
dejavnost, torej vodenje in kontrolo zračnega prometa. 
Za nabavo blaga, storitev in gradenj, ki niso v neposre
dni povezavi z osnovno dejavnostjo družbe, se izvajajo 
postopki skladno z Zakonom o javnem naročanju. 
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Leta 2013 je bilo izvedenih 342 postopkov oddaje javnih 
naročil, od tega je bilo 13 neoddanih in 328 zaključenih 
postopkov javnih naročil z oddajo posla v skupni vredno
sti 6.730.382 EUR brez DDV:
•	 212 postopkov v skupni vrednosti 3.195.189 EUR 

brez DDV skladno z Zakonom o javnem naročanju in 
5 neoddanih postopkov (skupaj izvedenih 217 post
opkov);

•	 117 postopkov v skupni vrednosti 3.535.193 EUR 
brez DDV skladno z Zakonom o javnem naročanju 
na vodnem, energetskem, transportnem področju in 
področju poštnih storitev ter 8 neoddanih postopkov 
(skupaj izvedenih 125 postopkov).

Tabela 7 / Postopki v skladu z Zakonom o javnem naročanju

Zaključena mala naročila leta 2013 od 0,00 do 20.000,00 EUR

Vrsta Št. postopkov Št. neoddanih Št. oddanih Vrednost

storitev 84 2 82 564.004

blago 127 3 124 518.702

gradnje 1 0 1 7.362

212 5 207 1.090.068

 
 
Zaključena javna naročila male vrednosti leta 2013 od 20.000,00 do 40.000,00 EUR

Vrsta Št. postopkov Št. neoddanih Št. oddanih Vrednost

storitev 0 0 0 0

blago 1 0 1 24.672

gradnje 0 0 0 0

1 0 1 24.672

 
 
Zaključeni odprti in drugi postopki leta 2013 od 40.000,00 EUR

Vrsta Št. postopkov Št. neoddanih Št. oddanih Vrednost

storitev 3 0 3 1.881.450

blago 1 0 1 199.000

gradnje 0 0 0 0

4 0 4 2.080.450
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Tabela 8 /  Postopki skladno z Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju 
poštnih storitev

Zaključena mala naročila leta 2013 od 0,00 do 20.000,00 EUR

Vrsta Št. postopkov Št. neoddanih Št. oddanih Vrednost

storitev 31 2 29 295.205

blago 80 2 78 670.156

gradnje 0 0 0 0

111 4 107 965.361

 
 
Zaključena javna naročila male vrednosti leta 2013 od 20.000,00 do 40.000,00 EUR

Vrsta Št. postopkov Št. neoddanih Št. oddanih Vrednost

storitev 1 1 0 0,00

blago 0 0 0 0,00

gradnje 0 0 0 0,00

1 1 0 0,00

 
 
Zaključeni odprti in drugi postopki leta 2013 od 40.000,00 EUR

Vrsta Št. postopkov Št. neoddanih Št. oddanih Vrednost

storitev 7 1 5 1.282.333

blago 6 2 5 1.287.499

gradnje 0 0 0 0,00 

13 3 10 2.569.832

Tudi v letu 2013 (v prvem trimesečju) je družba nadalje
vala intenzivno pripravo in izvajanje postopkov za oddajo 
javnih naročil v povezavi z nakupom blaga in/ali storitev 
za vselitev v novi Center za vodenje in kontrolo zračne
ga prometa – ATCC. Skladno s pričakovanji družbe pa 
se je v letu 2013 zmanjšalo skupno število izvedenih po

stopkov za 15 %, od tega za 58 % neoddanih postopkov 
in za 11 % zaključenih postopkov javnih naročil z oddajo 
posla v primerjavi z letom 2012. Skupna vrednost vseh 
izvedenih postopkov v letu 2013 se je v primerjavi z letom 
2012 znižala za 4.190.205 EUR brez DDV, kar predstavlja 
38 % manj porabljenih sredstev kot v letu 2012. 
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3.13 FinanČno-raČunoVodsKo PodroČje

Prehod iz poročanja skladno s SRS na poročanje v 
skladu z MSRP

Družba vodi računovodenje skladno z evropsko in naci
onalno zakonodajo, ki opredeljuje izvajanje navigacijskih 
služb zračnega prometa. Do leta 2012 je družba poročala 
skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi. 

Uredba (ES) št. 550/2004 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 10. marca 2004 o izvajanju navigacijskih 
služb zračnega prometa na enotnem evropskem nebu 
(Uredba o izvajanju služb) (UL L 96, 31. 3. 2004, str. 
10–19) (v nadaljevanju: Uredba (ES) št. 550/2004) do
loča, da izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa 
sestavijo računovodske izkaze skladno z mednarodnimi 
računovodskimi standardi. Na tej osnovi je Evropska 
organizacija za varnost zračnega prometa Eurocontrol 
sprejela smernice, v katerih je priporočila, da izvajalci na
vigacijskih služb zračnega prometa do leta 2015 preidejo 
na poročanje skladno z mednarodnimi standardi računo
vodskega poročanja. 

Na osnovi navedenih priporočil je družba z letom 2013 
prešla na poročanje skladno z mednarodnimi standardi 
računovodskega poročanja. 

Ureditev razmerij do sredstev v upravljanju z 
dokapitalizacijo družbe

Od začetka delovanja leta 2004 je družba za svojo 
dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa upora
bljala tudi infrastrukturo, ki je bila kupljena pred letom 
2004 in je bila last države. Do spremembe slovenskega 
računovodskega standarda 35 je bila uporaba te infra
strukture urejena kot sredstva v upravljanju. Od 1. 1. 
2010 pa je bila uporaba teh sredstev urejena s Pogodbo 
o ureditvi medsebojnih razmerij v povezavi s sredstvi 

za zagotavljanje navigacijskih služb zračnega prometa v 
prehodnem obdobju. S tem je bila zagotovljena storitev 
vodenja in kontrole zračnega prometa na varen, učinko
vit, nepretrgan in na trajnosten način, kot je določeno v 
Prilogi I Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1035/2011 
(prej Uredbe 2096/2005/ES).    

Trajna rešitev problematike uporabe infrastrukture 
za vodenje in kontrolo zračnega prometa je prenos 
infrastrukture na družbo kot kapitalski vložek edinega 
družbenika – države, kar je določil tudi zakonodajalec ob 
sprejetju Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa 
(ZZNSZPB, Uradni list RS, št. 109/09). Na podlagi 27. 
člena omenjenega zakona je Vlada Republike Slovenije 
tako 18. 12. 2013 sprejela sklep, s katerim je opredelila, 
da se v javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slo
venije, d. o. o., kot stvarni vložek vložijo sredstva, ki so 
bila dana javnemu podjetju predhodno v upravljanje, in 
sicer v skupni vrednosti 4.434.587,66 EUR, tj. po stanju 
na dan 30. 9. 2013. Za vrednost navedenega stvarnega 
vložka je uprava Slovenske odškodninske družbe, d. d., 
v vlogi ustanovitelja dne 20. 12. 2013 povečala osnovni 
kapital družbe, ki po povečanju s stvarnim vložkom zna
ša 5.525.706 EUR. 

Ker so bila določena sredstva, ki jih je imela družba 
predhodno v upravljanju, skladno s 27. členom ZZNSZP
B, izvzeta iz zgoraj omenjene dokapitalizacije in so tako 
ostala v lasti države (gre za kontrolni stolp na Brniku, 
kontrolni stolp v Mariboru in kontrolni stolp v Portorožu), 
pa se v dogovoru med Republiko Slovenijo in družbo do 
sklenitve nove pogodbe zanje še naprej uporabljajo do
ločila zgoraj omenjene Pogodbe o ureditvi medsebojnih 
razmerij v povezavi s sredstvi za zagotavljanje navigacij
skih služb zračnega prometa v prehodnem obdobju.
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4
inVeStiCiJe

4.1 Center za Vodenje in Kontrolo   
  zraČneGa ProMeta – atCC

Eden izmed pomembnejših ciljev družbe leta 2013 in 
hkrati najpomembnejša investicija je projekt Center za 
vodenje in kontrolo zračnega prometa – ATCC. Družba 
je v tem letu nadaljevala in tudi dokončala aktivnosti v 
okviru projekta, ki je razdeljen na tri dele:
•	 podprojekt stavba;
•	 podprojekt sistem (tehnična migracija) in
•	 podprojekt zagon (operativni del).

Aktivnosti družbe leta 2013 so bile usmerjene predvsem 
v dokončanje integracije tehničnih sistemov v center kot 
celoto, dokončanje testiranj in v operativni zagon centra. 
Na področju stavbe so se izvajala le še manjša zaključna 
gradbenoobrtniška dela, ki na sam zagon centra niso 
vplivala.

Podprojekt sistem (tehnična migracija)
Investicija v projektu tehnične migracije zajema pred
vsem:
•	 načrtovanje, nakup, postavitev in uvajanje v obrato

vanje operativne tehnične infrastrukture ter
•	 načrtovanje, nakup, postavitev in uvajanje v obratova

nje tehničnih sistemov in naprav centra za vodenje in 
kontrolo zračnega prometa.

Sistemi v novem centru so načrtovani tako, da se vzpo
stavijo ustrezne funkcionalnost, varnost in razpoložljivost, 
hkrati pa se zagotovi tudi stroškovna učinkovitost. Tako 
se je vsa pomembnejša programska oprema s stare 
lokacije uporabila tudi v novem centru (programska opre
ma predstavlja večino vrednosti sistema), strojna oprema 
pa je zaradi zahteve po vzporednem obratovanju obeh 
centrov in izrabljenosti opreme starega centra v celoti 
nova. Del še uporabnih sistemov s stare lokacije se bo 
po izvedeni selitvi ponovno uporabil na drugih lokacijah 
družbe. Za zanesljivo delovanje nove in preseljene strojne 
ter programske opreme je bila potrebna zahtevna in več
plastna integracija vseh elementov v sistem, ki brezhibno 
in zanesljivo deluje kot celota. 

Večina aktivnosti v letu 2013 je bila namenjena prav inte
graciji sistemov v celoto. Sledila so številna funkcionalna 
in tehnična testiranja, verifikacija in validacija posameznih 
sistemov ter integralna testiranja sistema kot celote. 
Hkrati je bil vzpostavljen sistem tehničnega nadzora. Na 
podlagi testiranj so bile predlagane še nekatere izboljša
ve in manjši konceptualni popravki arhitekture sistema, 
kar prinaša še višjo stopnjo varnosti, zanesljivosti, razpo
ložljivosti in integritete sistema.
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Vzporedno s testiranji se je izvajalo usposabljanje teh
ničnega osebja za upravljanje in vzdrževanje sistemov 
ter za opravljanje tehničnega nadzora. Usposabljanja so 
bila končana v februarju 2013, sledila je faza tehničnega 
vzporednega delovanja kot zadnja faza validacije sistema 
pred pridobitvijo obratovalnega dovoljenja ter začetkom 
vzporednega operativnega delovanja. Testno obratovalno 
dovoljenje za novi center je bilo pridobljeno 12. marca 
2013, naslednjega dne pa se je začelo testno operativno 
obratovanje vseh sistemov in centra kot celote.

Podprojekt zagon (operativni del)
Odgovornost projekta zagon je bila tudi izpeljava dejan
ske selitve izvajanja dejavnosti kontrole zračnega prome
ta na novo lokacijo, in sicer skozi načrtovano vzporedno 
delovanje obeh centrov (starega in novega sočasno) v 
trajanju slabih treh tednov. Prva faza (t. i. Shadowing 1) 
je trajala teden dni na način, da so se storitve izvajale iz 
starega centra, pri čemer je bilo na novi lokaciji zagoto
vljeno vzporedno spremljanje prometa in delovanja vseh 
sistemov s podvojeno ekipo operativnega osebja.  

V noči z 12. na 13. marec 2013 je bil uspešno izveden 
preklop dejavnosti s starega centra na novega, pri čemer 
je komuniciranje in odgovornost za varnost letal prevzel 
novi center na Brniku (začetek t. i. Shadowing 2). S tem 
je bil uspešno in varno izveden najbolj kritičen del seli
tve izvajanja operacij v novi center, saj je moralo biti to 
izvedeno brez najmanjšega vpliva na varnost, ob čemer 
je bila kapaciteta zračnega prostora takoj po preklopu zni
žana za 20 %. Tako je bilo v primeru zapletov omogočeno 
v časovnem okviru parih minut preseliti izvajanje storitev 
nazaj v stari center, saj je bila do 20. marca 2013 zagoto
vljena 24urna podvojenost operativnih delavcev na obeh 
lokacijah.  

Končanje faze Shadowing 2 in dokončno uspešno prese
litev je pomenil izklop starega centra na Kotnikovi 19 a v 
Ljubljani 20. 3. 2013 ob 23.59.

Prispevek investicije k trajnostnemu razvoju
Družba z realizacijo gradnje novega Centra za vodenje 
in kontrolo zračnega prometa – ATCC uresničuje tudi 
okoljsko vizijo trajnostnega razvoja skladno z evropskimi 

usmeritvami, predvsem pa znižuje stroške obratovanja in 
spoštuje naravo.

V sodobnem času, ko so onesnaževanje okolja ter potra
tna in za okolje škodljiva raba energije in drugi problema
tični vplivi na okolje še kako pomembni, je družba že pri 
izvedbi projektov posvetila posebno pozornost okoljski 
sprejemljivosti vplivov. Tako je družba že pri izvedbi 
investicijskega projekta Center za vodenje in kontrolo 
zračnega prometa – ATCC (v nadaljevanju: stavba) sledila 
uresničevanju vizije trajnostnega razvoja skladno z evrop
skimi usmeritvami. Z okoljskega vidika so tako najpo
membnejši elementi stavbe učinkovita in čista raba ener
gije, minimalno onesnaževanje okolja med izvajanjem 
in delovanjem stavbe ter ustrezno ravnanje z odpadki. 
Družba upošteva vse predpisane okoljske usmeritve, ki 
omogočajo zagotavljanje energetske učinkovitosti in pre
prečujejo ali nadzirajo onesnaževanje.

Družba je pri izbiri energetskega sistema objekta skrbno 
upoštevala okoljske zahteve, ekonomske učinke in mo
žnosti, ki jih ponuja lokacija. Zelo pomembna odločitev 
družbe je bila z vidika energetske učinkovitosti uporaba 
podzemne vode kot energetskega vira. Pretočni energij
ski sistemi namreč omogočajo najnižjo specifično porabo 
energije. Izbrani medij za hlajenje in ogrevanje stavbe 
je voda, ki je ekološko sprejemljiva ter primerna za skla
diščenje in prenos energije do posamezne naprave. To 
hkrati pomeni tudi minimalno okoljsko ogroženost glede 
onesnaževanja. Z vidika odpadnih vod in vpliva na stanje 
voda gradnja stavbe ne pomeni negativnega vpliva na 
okolje, saj dejavnost ni specifičen onesnaževalec, prav 
tako pa so uporabljene tehnološko napredne naprave. 
Onesnaževanja zraka z izpušnimi plini in drugimi večjimi 
koncentracijami škodljivih snovi iz stavbe ni, prav tako pa 
delovanje stavbe ne povzroča izpustov škodljivih snovi. 
Tudi opravljanje dejavnosti družbe in obratovanje objekta 
ne povzročata hrupa, ki je zunaj okvirov Uredbe o mejnih 
vrednostih kazalnikov hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 
105/05, 34/08, 109/09 in 62/10).

Komunalni odpadki so se med selitvijo ustrezno odvajali 
na deponije, kot določajo predpisi o ravnanju z odpadki. 
Dejavnost družbe ne predvideva proizvodnje nevarnih 
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odpadkov pa tudi sicer v koledarskem letu zaradi izvajanja 
dejavnosti ne bo nastalo več kot 150 ton odpadkov ali 
skupaj več kot 200 kilogramov nevarnih odpadkov, kar bi 
zahtevalo izdelavo načrta gospodarjenja z odpadki. Druž
ba poroča Ministrstvu za kmetijstvo in okolje RS o nasta
lih odpadkih in ravnanju z njimi ter vodi evidenco, skladno 
z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11).

4.2 druGe inVestiCije

Poleg investicije v novi center smo leta 2013 izvedli še 
nekaj drugih investicij. Največ aktivnosti je bilo na podro
čju navigacije, na katerem smo nadaljevali cikel zame
njave starejše navigacijske opreme. V letu 2013 je bilo 
uspešno izvedeno javno naročilo za postavitev optičnega 
omrežja v povezavi z v letu 2012 zamenjanim sistemom 
za instrumentalno pristajanje na Letališču Jožeta Pučnika 
Ljubljana. Postavitev optičnega omrežja je bila predvi
dena z letnim poslovnim načrtom zaradi zmanjšanja za
nesljivosti in razpoložljivosti delovanja sistema za instru
mentalno pristajanje, kar bi lahko povzročilo tudi izgubo 
ustrezne kategorije letališča. Projekt je bil načrtovan tako, 
da so se vsa dela opravljala v obdobju, ko je zmanjšana 
vidljivost na letališču najmanj verjetna. 

Področje nadzornih sistemov v tem letu ni izvajalo večjih 
investicij. Uspešno se je izvedel postopek nakupa sprej
mnika ADSB oziroma t. i. »ADSBGS ground station«. 
ADSB je kratica za Automatic Dependant System  Bro
adcast in predstavlja enega izmed novih načinov identi
fikacije letal ter prikaza njihove pozicije v prostoru. Pote
kale so priprave dokumentacije in projektnih pogojev za 
nadgradnjo obstoječega sekundarnega radarja na MODES 
ter na prestavitev tega radarja na novo, optimalnejšo 
lokacijo. Uspešno se je izvedel postopek oddaje javnega 
naročila za nabavo novega radarskega sistema MODES, 
ki pa se bo končal s podpisom pogodbe predvidoma v 
prvi polovici aprila 2014. 

Področje avtomatiziranih sistemov je večino investicij 
izvajalo v novem centru. Pred začetkom operativne mi
gracije so se izvedle le nekatere manjše spremembe 
sistemov za obdelavo radarskih (nadzornih) podatkov in 

sistema za obdelavo podatkov o letih, potrebne zaradi 
nujnih operativnih sprememb. Pred selitvijo je bila modi
fikacija sistemov prekinjena zaradi zagotovitve kontroli
rane tehnične in operativne migracije.

Na področju komunikacije je bila izvedena investicija v 
nov sistem za govorne komunikacije VCS v stolpu Brnik. 
Stari sistem se je približal koncu življenjske dobe in 
potrebna je bila uvedba novega, sodobnejšega sistema, 
ki bo tudi v prihodnosti zadostil zahtevam evropskih 
standardov in izvedbenih uredb Evropske komisije (npr. 
uvedba tehnologije VoIP). Investicija je bila izvedena na 
stroškovno najučinkovitejši način, in sicer brez nakupa 
novega samostojnega sistema, ampak s priključitvijo 
stolpa Brnik na obstoječ VCSsistem v novem centru.

Na področju energetike in klimatizacije smo izvajali 
samo investicijsko vzdrževanje. Zamenjanih je bilo nekaj 
dotrajanih naprav.

V letu 2013 se je uspešno končal projekt, ki je zajemal 
postopek oddaje javnega naročila, nabavo, montažo in 
zagon sistema tehničnega varovanja novega objekta za 
vodenje in kontrolo zračnega prometa – ATCC v pove
zavi z drugimi objekti, v katerih deluje družba (Kontrolni 
stolpi na letališčih Jožeta Pučnika Ljubljana, Edvarda 
Rusjana Maribor in Portorož. 

Skladno z Zakonom o letalstvu in Letalskim varnostnim 
programom Republike Slovenije je namreč družba dol
žna zagotavljati varovanje civilnega letalstva pred dejanji 
nezakonitega vmešavanja tudi s tehničnimi sistemi 
varovanja objektov, v katerih deluje, sistemov in naprav. 
Ker so objekti ATCC in v prejšnjem odstavku omenjeni 
letališki kontrolni stolpi namenjeni izvajanju storitev navi
gacijskih služb zračnega prometa, spadajo med objekte 
posebnega pomena, za katere veljajo posebni varnostni 
režimi na podlagi predpisov s področja varovanja civilne
ga letalstva. 
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5
UprAVLJAnJe tVeGAnJ

Dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa je spe
cifična, zahtevna ter izpostavljena številnim splošnim in 
posebnim tveganjem, ki jih je treba primerno spremljati, 
upravljati in voditi. Družba je tudi v letu 2013 veliko po
zornost namenila področju upravljanja tveganj, si aktivno 
prizadevala k nadaljnjemu razvoju sistema upravljanja 
tveganj in notranjih kontrol ter vlagala v strokovno uspo
sabljanje in pridobivanje potrebnih znanj na področju 
upravljanja tveganj vseh zaposlenih.

Sistem upravljanja tveganj v družbi v povezavi z njeno 
dejavnostjo je učinkovito podprt s sistemom upravljanja 
varnosti, z izpolnjevanjem zahtev za izvajalca navigacij
skih služb zračnega prometa (EU) št. 1035/2011 in zahtev 
sistema vodenja kakovosti po mednarodnem standardu 
ISO 9001 : 2008 ter sistema varovanja. Spričo dejstva, 
da je varno izvajanje navigacijskih služb zračnega pro
meta za varnost zračnega prometa prioriteta družbe, je 
upravljanje varnostih tveganj zagotovljeno z učinkovitim 
izvajanjem aktivnosti v sklopu sistema upravljanja varno
sti. Pomembno je, da družba vzdržuje ustrezen pregled 
nad tveganji in zagotavlja ustrezne mehanizme za obvla
dovanje tega področja.

5.1 strateŠKa tVeGanja 

Pri definiranju strateških tveganj mora družba upošte
vati svojo opredeljeno strategijo in tveganja, ki izhajajo 
iz uresničevanja izbrane strategije. Dejavnost vodenja 
in kontrole zračnega prometa je strateškega pomena 
tudi za državo, zato je razvoj novih tehničnih sistemov, 
infrastrukture ter tehnoloških rešitev in operativne iz
vedbe vodenja in kontrole zračnega prometa strateško 
pomemben tudi za razvoj širše družbe. Družba je močno 
vpeta v mednarodno okolje globalnega zračnega pro
meta, zato je regionalno povezovanje na vseh področjih 
ključnega pomena, hkrati je zaradi mednarodne vpetosti 
pomembno upoštevanje mednarodnih pogodb in med
narodnih standardov računovodskega poročanja. 

Najpomembnejša tveganja, ki izhajajo iz opredeljene 
strategije in poslovanja družbe, se nanašajo na nasle
dnje:

Tveganja v povezavi z domačimi in s tujimi predpisi:
izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa in s tem 
poslovanje družbe je podrejeno v prvi vrsti evropskemu 
področnemu pravnemu redu, pa tudi nacionalni zakono
daji, oba komplementarna pravna reda se spreminjata 
z dinamiko razvoja globalnega zračnega prometa, to 
spreminjanje pa vpliva na poslovanje, v najbolj črnogledi 
negativni posledici pa celo na obstoj družbe. Četudi gre 
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za eksogeni razlog tveganja, družba z uspešnim sodelo
vanjem v mednarodnih in nacionalnih strokovnih telesih 
z znanjem lastnih strokovnjakov ter s proaktivnim sis
temskim pristopom k spremljanju in zagotavljanju izpol
njevanja zahtev merodajnega pravnega reda ta tveganja 
v izvedljivem delu obvladuje.
 
Tveganja v povezavi z mednarodnim povezovanjem:
za uspešno delovanje in razvoj se mora družba nujno po
vezovati z izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa 
v drugih državah, nujno pa ji je v povezovanjih treba 
zagotoviti enakovredno vlogo. Družba je zavezana h kre
pitvi sodelovanja in svoje vloge tako s sosednjimi drža
vami pri predvidenem preoblikovanju zračnega prostora 
v regiji, kot aktivnemu sodelovanju z mednarodnimi 
organizacijami na področju civilnega letalstva.

Tveganja v povezavi s strateškim načrtovanjem: 
naložbe v potrebno, drago in v zahtevno tehnično opre
mo in tehnologijo zahtevajo dolgoročno načrtovanje, 
mednarodne pogodbe in sodelovanje. Navedeno družba 
obvladuje s strateškim načrtovanjem skladno z nacional
nim načrtom izvedbe, regionalnim sodelovanjem in 
s povezovanjem v okviru projekta FAB CE ter z načrtova
njem investicij skladno z evropskimi predpisi, ki oprede
ljujejo zahteve glede nadaljnjega razvoja (European ATM 
Master plan, SESAR).

Tveganja v povezavi s pridobivanjem in z lastni-
štvom sredstev: 
brez ustreznih rešitev, ki bodo tudi strokovno usklajene 
in sprejemljive v mednarodnem okolju, bosta razvoj 
in obstoj družbe onemogočena, saj ne bo ustreznega 
vlaganja v sodobno tehnično opremo, tehnologijo in 
znanje. S sprejetjem sprememb Zakona o letalstvu in 
Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega pro
meta so bile dane pravne podlage, ki omogočajo prenos 
infrastrukture v lasti države in ki jih uporablja družba, na 
družbo kot kapitalski vložek. Prenos infrastrukture na 
družbo kot kapitalski vložek je bil realiziran v decembru 
2013, s čimer so bile izpolnjene zakonske zahteve in 
zahteve, ki izhajajo iz evropskih uredb ter se nanašajo na 
izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa. Družbi 
kot izvajalcu navigacijskih služb zračnega prometa je bilo 

omogočeno, da v skladu s predpisi EU celovito načrtuje, 
razvija, nabavlja in vzdržuje zmogljivosti, ki so potrebne 
za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa in pred
vsem za zagotavljane varnosti in pretočnosti zračnega 
prometa v slovenskem zračnem prostoru.

Trg in struktura trga: 
je eksogeni dejavnik, ki inducira tveganja, ki so v okviru 
EU, kjer se meje med državami, zlasti v zračnem prome
tu, brišejo, izražajo v spreminjajoči se strukturi zračnega 
prometa, pri čemer gre za spreminjanje obsega zrač
nega prometa z vplivom na intenziteto obremenjenosti 
ključnih delovnih procesov kontrole in vodenja zračnega 
prometa ter kvantitativnim vplivom na servisne enote 
storitev služb zračnega prometa; četudi gre za eksogeni 
dejavnik in družba nima neposrednega vpliva na strukturo 
trga, med uporabniki storitev pa skladno z merodajnim 
pravnim redom ne sme razlikovati, se družba na posledič
na tveganja odziva v prvi vrsti z dinamičnim prilagajanjem 
zmogljivosti zračnega prostora v njeni domeni.

Ohranjanje in obnavljanje veljavnosti dovoljenja 
(certifikata) za izvajanje navigacijskih služb zračnega 
prometa: 
dovoljenje je pogoj za opravljanje dejavnosti družbe, za 
katero je bila ustanovljena, zato je zagotavljanje stalne 
skladnosti s skupnimi zahtevami za izvajanje navigacijskih 
služb zračnega prometa in ohranjanje veljavnosti dovo
ljenja (certifikata) izvajalca navigacijskih služb zračnega 
prometa ključni strateški cilj in vsako leto letni poslovni 
cilj družbe; tveganja v zvezi z opisanim predstavlja dina
mika spreminjanja vsebine zahtev za izvajalce navigacij
skih služb zračnega prometa (predvidena sprememba v 
obdobju jesen 2014 – poletje 2015) in način zunanjega 
presojanja skladnost z veljavnimi zahtevami za izvajanje 
navigacijskih služb zračnega prometa; gre za izrazit ek
sogen izvor tveganj, katerih obvladljivi del družba obvla
duje s časovno progresivno sistemizirano metodologijo 
spremljanja in zagotavljanja skladnosti z zahtevami za 
izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa, proak
tivnim prilagajanjem na novo definiranim zahtevam ter z 
zagotavljanjem pogojev za razvoj potrebnih kompetenc 
za izkazovanje skladnosti z zahtevami.
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Vseevropski cilji uspešnosti: 
doseganje ciljev, ki jih v Načrtu izvedbe sprejme država 
kot zavezujoče cilje, prek katerih Slovenija prispeva k 
doseganju vseevropskih ciljev in ciljev funkcionalnega 
bloka zračnega prostora FAB CE, pomembno vpliva na 
poslovanje družbe. Tveganja, povezana s tem, družba 
obvladuje s skladnostjo letnih in petletnih poslovnih 
načrtov s sprejetim načrtom izvedbe ter z rednim četr
tletnim in letnim spremljanjem uspešnosti doseganja 
zastavljenih ciljev na ključnih področjih uspešnosti, ana
liziranjem razlogov za odstopanja med rezultati in cilji, s 
poročanjem in pravočasnim ter učinkovitim sprejema
njem korektivnih ukrepov.
 

5.2 FinanČna tVeGanja 

Družba je pri svojem poslovanju v večji ali manjši meri 
izpostavljena vsem finančnim tveganjem:

Obrestno tveganje: 
družba ima najete kredite, katerih obrestna mera je 
vezana na Euribor. Obrestno tveganje je odvisno od 
gibanja Euribora. Učinek morebitnih sprememb višine 
variabilnih obrestnih mer je ocenjen v poglavju 3.2.27 
Finančni instrumenti in obvladovanje finančnih tveganj.

Valutno tveganje: 
od uvedbe evra naprej valutnega tveganja v družbi de
jansko ni, saj družba vse prihodke prejema v evrih, prav 
tako večino svojih obveznosti poravnava v evrih.

Tveganje spremembe cene surovin: 
družba temu tveganju ni izpostavljena, saj prodajne 
cene družbe niso vezane na cene drugih surovin ali 
storitev.

Tveganje neizpolnitve obveznosti nasprotne  
stranke (kreditno tveganje): 
to tveganje se je med recesijo oziroma gospodarsko 
krizo povečalo, saj nekateri poslovni partnerji niso več 
v enaki meri sposobni izpolnjevati oziroma poravnavati 
svojih obveznosti kot pred krizo. Glede tega je za druž
bo v letu 2013 predstavljajo tveganje predvsem težave 

nacionalnega letalskega prevoznika Adrie Airways, d. d. 
Dodatna pojasnila v zvezi z obvladovanjem kreditnega 
tveganja so podana v poglavju 3.2.27 Finančni instrumen
ti in obvladovanje finančnih tveganj.

Likvidnostno tveganje: 
družba je zaradi sezonskega vpliva na poslovanje/dejav
nost likvidnostnemu tveganju bolj izpostavljena v zimski 
sezoni.

Družba je vključena v sistem mednarodnega obračunava
nja in plačevanja storitev, kar zmanjšuje tveganje tekoče
ga denarnega toka, a je s spremembo evropske zakono
daje glede financiranja, ki se je začela uporabljati z letom 
2012, to tveganje povečano v primerjavi s prej veljavnimi 
principi povračila vseh upravičenih stroškov. Nova zako
nodaja določa, da se višina upravičenih stroškov določi 
vnaprej (determinirani stroški) in odstopanja, razen izje
moma, niso mogoča. Pomeni, da je družba ne glede na 
višino dejanskih stroškov ob upoštevanju mehanizma 
delitve tveganj, kot ga določa evropska zakonodaja, upra
vičena le do višine determiniranih stroškov, kar povečuje 
cenovno tveganje. Družba omenjeno tveganje obvladuje 
z rednim tedenskim in mesečnim spremljanjem po
datkov o gibanju prometa in prihodkov, vseh stroškov 
družbe ter s pravočasnim sprejemanjem ukrepov za ob
vladovanje vseh stroškov poslovanja. Dodatna pojasnila v 
zvezi z obvladovanjem likvidnostnega tveganja so podana 
v poglavju 3.2.27 Finančni instrumenti in obvladovanje 
finančnih tveganj.

Prehod na mednarodne standarde računovodskega 
poročanja, kot jih je sprejela EU (MSRP)

Uredba (ES) št. 550/2004 določa, da morajo izvajalci navi
gacijskih služb zračnega prometa sestaviti računovodske 
izkaze skladno z mednarodnimi računovodskimi standar
di, ki jih je prejela Skupnost. Družba je na podlagi sklepa 
ustanovitelja z letom 2013 prešla s Slovenskih računo
vodskih standardov (SRS) na Mednarodne standarde 
računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU (MSRP). 
Učinki zaradi prehoda s SRS na MSRP, kot jih je sprejela 
EU, so pojasnjeni v Računovodskem poročilu, poglavju 3 
Priloga k računovodskim izkazom.
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5.3 oPeratiVna tVeGanja

Družba med najpomembnejša operativna tveganja uvr
šča naslednje:

Tveganja, povezana s trajanjem in z globino 
trenutne globalne ekonomsko-finančne krize ter 
trenutne varnostne krize na Bližnjem vzhodu; 
globalna gospodarska kriza v povezavi z varnostno krizo 
na Bližnjem vzhodu (Sirija, Iran) predstavlja eksogen 
dejavnik, ki glede na trajanje in globino kriz bistveno 
vpliva na obseg zračnega prometa po svetu, ceno goriv 
in na izbiro turističnih destinacij, to pa neposredno 
pogojuje tokove zračnega prometa in izbiro zračnih 
poti, kar zlasti za majhne države lahko pomeni velike 
spremembe v obsegu storitev. Našteto prinaša 
pomembna tveganja za uresničitev letnega načrta in 
ciljev družbe. Gre za tveganja, ki jih družba v obvladljivem 
delu obvladuje z dinamičnim prilagajanjem zmogljivosti 
zračnega prostora v njeni domeni.

Tveganja, povezana z gibanjem prometnih tokov 
v letalskem prometu, ter s tem povezani dejavniki 
(odprtje zračnega prostora nad Kosovom, odprtje OKZP 
Sarajevo, nepredvidene omejitve v zračnem prometu 
v sosednjih državah). Družba obvladuje navedena 
tveganja z rednim tedenskim, mesečnim in četrtletnim 
spremljanjem obsega zračnega prometa, z dinamičnim 
prilagajanjem zmogljivosti zračnega prostora v njeni 
domeni ter z operativnim prilagajanjem izvajanja 
dejavnosti kontrole in vodenja zračnega prometa, ki ima 
zlasti v delu prilagajanja omrežja zračnih poti učinek s 
časovnim zadržkom. 

Tveganja, povezana z razvojem in vlaganji ter z 
vzdrževanjem tehničnih sistemov in naprav za 
izvajanje dejavnosti družbe, pri čemer gre za sestavljeno 
tveganje; parcialni del tveganja, ki ga pogojuje odvisnost 
od dobaviteljev opreme, kompleksnosti sistemov in 
naprav in njihove vpetosti v celoto namreč onemogoča 
hitro zamenjavo dobavitelja, družba obvladuje skozi 
sistem upravljanja varnosti z nadzorom dobaviteljev 
oziroma zunanjih izvajalcev; največji parcialni del 
operativnega tveganja, ki ga predstavlja večja okvara na 

enem ali več pomembnejših tehničnih sistemih družba 
obvladuje z vzpostavljenim preventivnim vzdrževanjem ter 
nadzorom nad delovanjem tehničnih sistemov in naprav 
ter tudi s posodobitvami, katerih cilj je ekonomsko in 
operativno upravičeno povečevanje zanesljivost delovanja 
tehničnih sistemov in naprav Poleg kontinuiranega razvoja 
kompetenc tehničnega osebja za preventivno in kurativno 
vzdrževanje in nadzor tehničnih sistemov in naprav 
za izvajanje dejavnosti družbe se negativne posledice 
obravnavanega tveganja omejuje z zagotavljanjem 
ustrezne rezerve za ključne komponente tehničnih 
sistemov in naprav, s čimer se skrajša čas popravila 
morebitnih okvar, kakor tudi (vsaj kratkoročno) zmanjša 
odvisnost od dobaviteljev opreme in naprav.

Tveganja na področju varovanja (security), povezana 
z velikim številom (tudi dislociranih) objektov; Družba 
mora kontinuirano ocenjevati in vrednotiti varnostna 
(»security«) tveganja, ki se porajajo v njenem okolju 
in na njihovi podlagi usklajevati ocene ogroženosti in 
temu primerno prilagajati koncept integrirane varnosti 
v družbi. Na podlagi ustreznih ocen varnostnih tveganj 
je družba sposobna preventivno delovati in zmanjševati 
tveganja, morebitno škodo oziroma škodne pojave, ki bi 
lahko nastala zaradi neidentificiranih in neobravnavanih 
varnostih tveganj. Obvladovanje tveganj se izvaja skozi 
ustrezno načrtovanje, investicije in redne postopke za 
obvladovanje varnostnih tveganj. 

Zahteve po odprtosti letaliških kontrol zračnega 
prometa, ki z ekonomskega vidika niso upravičene; 
Družba se na navedene zahteve odziva z aktivnim 
dialogom z vsemi deležniki, na zahteve pa se odziva tudi 
z iskanjem ustreznih rešitev za optimizacijo stroškov v 
stroškovni bazi v fazi terminala.

Potencialni dogodek v zvezi z varnostjo, ki ima 
za posledico materialno ali nematerialno škodo in 
poškodovanje objektov, naprav in opreme. Družba 
ima kot izvajalka navigacijskih služb zračnega prometa 
skladno z določili Zakona o izvajanju navigacijskih služb 
zračnega prometa sklenjeno zavarovanje odškodninske 
(poklicne) odgovornosti z ustreznim zavarovalnim kritjem 
ter sklenjeno zavarovalno pogodbo za zavarovanje strojev, 



58LetnO pOrOčiLO 2O13  KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, D. O. O.

naprav in objektov pred poškodbami in uničenjem, 
potencialna posledična tveganja pa obvladuje z aktivnim 
sistemom upravljanja varnosti zračnega prometa.

Poleg naštetih operativna tveganja v družbi zmanjšu
jemo na najmanjšo mogočo in sprejemljivo mero še z 
naslednjimi ukrepi:
•	 z zagotavljanjem zadostnih finančnih sredstev za in

vesticije v nove sisteme ter rednim in pravočasnim 
posodabljanjem izrabljenih tehničnih sredstev;

•	 z zagotavljanjem visoko usposobljenega strokovnega 
kadra za postavljanje in vzdrževanje tehničnih sredstev;

•	 z rednimi preverjanji procesov v družbi za zagotavljanje 
oziroma vzdrževanje pridobljenega certifikata kakovosti 
po mednarodnem standardu ISO 9001 : 2008, ki je 
eden izmed pogojev za ohranjanje certifikata za izva
janje navigacijskih služb zračnega prometa;

•	 z rednimi in izrednimi pregledi Javne agencije za 
civilno letalstvo RS, med drugim povezanimi s prido
bivanjem in z vzdrževanjem obratovalnih dovoljenj za 
sisteme in naprave;

•	 z vsakoletno redno neodvisno revizijo poslovanja 
družbe, ki jo izvede revizijska hiša, ki jo imenuje usta
novitelj.

5.4 inForMaCijsKa tVeGanja 

Družba se zaveda, da so informacije in informacijskoteh
nološki (IT) sistemi pomembna podpora poslovanju orga
nizacije in glede na naravo dela družbe tudi pomembna 
podpora poslovnih procesov partnerjev družbe. Hkrati se 
zaveda, da so informacije, programska in strojna oprema 
ter ITsistemi predmet potencialnih in realnih groženj, kri
minala, sabotaž ter drugih odpovedi in nezgod. Prav tako 
se v družbi zavedamo, da so varnostni ukrepi učinkovi
tejši in cenejši, če so vgrajeni neposredno v ITsisteme 
in storitve ter če so osnovne varnostne zahteve sestavni 
deli projektov družbe, zato je že v letu 2011 sprejela 
različne odločitve glede strategije razvoja informacijske 
tehnologije.

Primarni cilji ostajajo konsolidacija ITarhitekture in s tem 
zmanjševanje števila rešitev v uporabi ter povečevanje 

stroškovne učinkovitosti. Poleg tega je velika pozornost 
namenjena tudi vzdrževanju varnostne politike v družbi z 
vsemi elementi informacijske varnosti, ki jo sestavljajo nje
ni gradniki: zaupnost, neokrnjenost, razpoložljivost, vero
dostojnost, zanesljivost, obvladovanje tveganj in kontrola.

Sam informacijski sistem mora biti sestavljen iz treh 
glavnih delov: strojne in programske opreme ter standar
dov informacijske varnosti, ki se morajo uporabljati kot 
dejavnik zaščite na organizacijski, fizični in na osebnostni 
ravni. Glavni cilj je z elementi informacijske varnosti za
gotoviti varnost podatkov in informacijskih sistemov pred 
nezakonitim dostopom, uporabo, razkritjem ali uničenjem 
podatkov, in to ne glede na njihovo obliko.

Pravna in organizacijska osnova je informacijska varnost in 
z njo povezane varnostne politike, ki opredeljujejo posame
zne elemente. V ta namen je bil izdelan krovni dokument 
varnostne politike, ki po segmentih vsebuje vse elemente, 
ki predpisujejo oziroma regulirajo postopke, dejanja in pra
vila, povezane z varnostjo informacijskega sistema.

Potreba po jasni informacijski varnostni strategiji se je v 
zadnjih letih zelo povečala. Samo uporaba varnostnih oro
dij in zaščita posameznih delov organizacije nista več do
volj. Resnično reševanje težav informacijske varnosti po
meni zagotavljanje celovite varnostne strategije družbe.

Kot posamezniki se večinoma odločamo za sklenitev raz
ličnih zavarovanj, zlasti sebe, svojih bližnjih in svoje lastni
ne, a vedno z mislijo, da teh zavarovanj najverjetneje ne 
bomo nikoli potrebovali. Podobna filozofija, zavarovanje 
družbe pred izgubo podatkov in njihovim razkritjem, mora 
veljati tudi pri družbi.

V vseh delih družbe se bodo nenehno uvajale nove in
formacijske podpore delovnim procesom oziroma se 
bodo nadgrajevali obstoječi. Procesi se bodo obvladovali 
z ustrezno organiziranostjo, vključenostjo različnih stro
kovnih področij, notranjo revizijo, s skrbnim testiranjem 
in projektnim vodenjem. Družba bo skrbela, da bodo 
informacijski sistemi v naslednjih letih dobro delovali, kar 
pomeni, da ne bo večjih motenj, ki bi opazno vplivale na 
poslovanje družbe.
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Izdelano in izvedeno bo testiranje t. i. »recovery« proce
dur, ki ob izpadu določenega dela informacijskega sis
tema omogočajo najmanjši mogoči izpad ter povrnitev 
funkcionalnosti in servisov za čim manj okrnjeno delova
nje poslovnega dela družbe.

Družba je leta 2013 po preselitvi v nov objekt ATCC izva
jala sprejete varnostne politike, posodobitev opreme in 
storitev poslovne informatike. Vso opremo s stare loka
cije je prenesla v nov ATCC center in predala izpraznjene 
prostore na stari lokaciji. Na novem objektu ATCC je iz
vajala preureditvena dela na pasivnem in aktivnem delu 
opreme, ki so bila nujna za začetek selitve informacijske 
opreme in storitev.

V letu 2014 bo družba nadaljevala strategijo povezova
nja z različnimi ITstrokovnjaki in dobavitelji pri razvoju 
programske opreme, da bi tako zagotovila ustrezne 
zmogljivosti za kritične razvojne potrebe. Izvedbo velikih 
projektov z novimi poslovnimi storitvami bo družba tudi 
v prihodnje izvajala s strokovnjaki na ITpodročju, z lokal
nim ITdobavitelji in lastnimi kadri, s čimer bo ohranila 
kompetenčna znanja. 
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6
pODAtKi O ZrAčneM prOMetU 

ZA LetO 2013

6.1 uVod

Družba izvaja storitev navigacijskih služb zračnega pro
meta v slovenskem zračnem prostoru (FIR Ljubljana) v 
imenu Republike Slovenije, in sicer skladno z Zakonom 
o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa. 
Področje odgovornosti, v katerem družba izvaja storitev 
navigacijskih služb zračnega prometa, je poleg Zakona o 
zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa opre
deljeno tudi v Sporazumih med sosednjimi centri ob
močnih kontrol zračnega prometa (Letters of Agreement 
between Area Control Centres, v nadaljevanju: LoAs), 
ki določajo meje odgovornosti za izvajanje storitev v 
zračnih prostorih. Območna kontrola zračnega prometa 
Ljubljana je tako skladno z LoAs zadolžena za izvajanje 
storitev v zračnem prostoru, ki ni identičen  
FIRu Ljubljana.

FIR Ljubljana je nacionalni zračni prostor (prikaz 5), v 
katerem ima skladno s Čikaško konvencijo izključno 
suverenost Republika Slovenija in za katerega Republika 
Slovenija skladno z mednarodnimi pogodbami zaraču
nava pristojbine za izvedene storitve v vseh fazah leta 
(prelet, terminal), ne glede na to, kdo je dejanski izvaja
lec storitev.

Prikaz 5 / FIR Ljubljana
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V fazi preleta je za izvajanje storitev navigacijskih služb 
zračnega prometa v sektorju Dolsko, ki vključuje tudi 
del avstrijskega, italijanskega in hrvaškega zračnega pro
stora, zadolžena Območna kontrola zračnega prometa 
Ljubljana (prikaz 6), medtem ko je za izvajanje storitev v 
sektorju Mura (prikaz 7) zadolžena Območna kontrola 
zračnega prometa Dunaj.

Poleg storitev v fazi preleta družba izvaja storitve tudi v 
fazi terminala, in sicer v terminalnih conah Ljubljana, 
Maribor in Portorož (prikaz 8). Družba je tako zadolže
na za izvajanje storitev v sektorju Dolsko v fazi preleta in 
vseh treh terminalnih conah.

Prikaz 6 / Sektor Dolsko Prikaz 7 / Sektor Mura

Prikaz 8 / Terminalne cone v FIR Ljubljana

Število enot storitev

Cena storitve za posamezen IFRlet, ki ni oproščen pla
čila pristojbine, se določa na podlagi produkta cene na 
enoto storitve (»unit rate«) v preletu oziroma terminalu 
in števila enot storitve v fazi preleta oziroma terminala. 

Število enot storitve v fazi preleta (»enroute service 
units«) se izračuna po formuli:

 

 razdalja MTOW  0,5Število enot storitve
 =  x ( ) 100 50v fazi preleta

Število enot storitve v fazi terminala (»terminal service 
units«) se izračuna po formuli:

 

 MTOW  0,7Število enot storitve
 = ( ) 50v terminalu

pri čemer je:
razdalja – najkrajša razdalja v kilometrih med vhodno in 
izhodno točko v FIR Ljubljana;
MTOW – najvišja dovoljena vzletna teža letala (»maxi
mum takeoff weight«).
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6.2 analiza zraČneGa ProMeta

Analiza zračnega prometa obravnava gibanje števila 
IFRletov in povezanost tega gibanja s številom enot 
storitve, ki v fazi preleta in fazi terminala vplivajo na 
višino prihodka družbe. Vir podatkov, uporabljenih v 
analizi, so podatki družbe ter podatki Eurocontrol Stat
for in CRCO.

Leta 2013 je bilo v zračnem prostoru Republike Sloveni
je opravljenih skupaj 342.687 letov, od tega je bilo  
13.683 VFRletov (pravila vizualnega letenja) in  
329.004 IFRletov (pravila instrumentalnega letenja).

Prikaz 9 / Razdelitev IFRletov glede na fazo leta in glede na zračni prostor

IFR leti FIR Ljubljana

329.004

IFR leti sektor Mura IFR leti TerminalIFR leti sektor Dolsko

IFR leti sektor Dolsko En-Route IFR leti sektor Dolsko Terminal

256.917

227.568 29.349

29.349 299.65572.087

IFR leti En-Route

IFRlete delimo glede na fazo leta na prelete in termi
nalne lete ter glede na del zračnega prostora, v kate
rem so leti izvedeni. Za boljšo ponazoritev se upora
blja spodnji diagram, ki prikazuje dve različni razdelitvi 
IFR letov.
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FIR Ljubljana

Število letov je leta 2008 doseglo rekordno raven, ven
dar se je z začetkom gospodarske krize ob koncu leta 
2008 letalski promet v Evropi močno zmanjšal. Leta 
2009 so se vsi IFRleti na ravni EU27 (faza preleta in 
terminala) zmanjšali v povprečju za 7,2 %, leta 2010 pa 
je bila rahla rast, v povprečju za 0,2 %, kar pomeni za 
celotno regijo EU27 leta 2010 še vedno za 7 % manj 
letov glede na vrednosti iz leta 2008. Leta 2011 se je v 
primerjavi z letom 2010 število letov v celotni regiji EU
27 povečalo za 2,6 %. Leta 2012 je promet v celotni re
giji EU27 padel za 3 %, leta 2013 pa je promet v celotni 
regiji EU28 (dodana je Hrvaška) padel za 1,7 %.

V Republiki Sloveniji je bilo leta 2009 v povprečju za 4,2 
% manj vseh IFRletov (faza preleta in terminala). Leta 

2010 je bilo za 4,8 % več letov, kar je pomenilo poveča
nje za 0,4 % glede na vrednosti iz leta 2008. Leta 2011 
je bilo v primerjavi z letom 2008 za 7,9 % več letov, v 
primerjavi z letom 2010 pa za 7,5 %, medtem ko je bila 
v območju EU27 2,6odstotna rast. Leta 2012 smo v 
primerjavi z letom 2011 zaznali 2,0odstotni padec IFR
letov, medtem ko je bil padec prometa v EU27 3 %. 
V letu 2013 je promet IFRletov spet upadel, za 4,8 %, 
medtem ko je bil padec prometa v EU28 za 1,7 %.

Navedene vrednosti se nanašajo na vse IFRlete v FIR 
Ljubljana, ne glede na izvajalca storitev navigacijskih 
služb zračnega prometa in ne glede na fazo leta.
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Prikaz 10 / IFR leti v FIR Ljubljana

  (Vir: Eurocontrol (Statfor), Družba 2013)letna sprememba 12/13mesečna primerjava 12/13

Vključuje vse IFR lete (Instrument Flihgt 
Rules) v slovenskem zračnem prostoru, 
v fazi preleta (En–route) in v fazi termi
nala (Terminal), ne glede na to, kateri 
izvajalec je izvajal storitev. Podatek nudi 
splošen pregled nad gibanjem prometa 
v slovenskem zračnem prostoru.
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Sektor Dolsko

V sektorju Dolsko, v katerem storitev izvaja družba prek 
Območne kontrole zračnega prometa Ljubljana (ACC 
Ljubljana), je leta 2009 padlo število vseh IFRletov (faza 
preleta in terminala) v povprečju za 6,2 %, leta 2010 pa 
je bila rast v povprečju za 7 %, kar za zračni prostor, v 
katerem storitev izvaja ACC Ljubljana, pomeni poveča
nje za 0,3 % leta 2010 glede na vrednosti iz leta 2008. 

Leta 2011 se je število IFRletov povečalo za 10,1 % v 
primerjavi z letom 2010 in 10,5 % v primerjavi z letom 
2008. Leta 2012 je bilo število IFRletov v sektorju Dol
sko za 0,2 % višje kot leta 2011 in 10,3 % višje kot leta 
2010. V letu 2013 pa je v sektorju Dolsko število IFRle
tov upadlo za 4,1 % glede na leto 2012 (prikaz 11).
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Prikaz 11 / IFR leti v sektorju Dolsko

  (Vir: Eurocontrol (Statfor), Družba 2013)letna sprememba 12/13mesečna primerjava 12/13

Vključuje vse IFR lete v zračnem pro
storu, kjer stroritev nudi KPZS, tako 
v fazi preleta kot v fazi teminala. Gre 
za promet pod kontrolo ACC Ljubljana 
(sektor Dolsko). Podatek daje pregled 
nad gibanjem prometa pod neposredno 
kontrolo ACC Ljubljana in kaže gibanje 
produktivnosti ACC Ljubljana kot celote 
(faze preleta in faza terminala)

6.2.1 Promet v fazi preleta

V fazi preleta se je število IFRletov po padcu za 3,1 % 
leta 2009 glede na leto 2008 leta 2010 povečalo za 6,6 
% v primerjavi z letom 2009, kar pomeni povečanje za 
3,3 % glede na leto 2008. Leta 2011 se je število letov 
povečalo za 9,1 % v primerjavi z letom 2010, kar v pri

merjavi z letom 2008 pomeni 12,6odstotno povečanje. 
Leta 2012 je število IFRletov v FIR Ljubljana upadlo za 
1,1 %. V primerjavi z letom 2010 je to število višje za 7,9 
%. V letu 2013 je število IFRletov v fazi preleta še padalo 
(prikaz 12) – v končni primerjavi z letom 2012 za 4,7 %.
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V istem obdobju se je gibanje števila enot storitve v fazi 
preleta leta 2009 zmanjšalo za 3,1 %, medtem ko je šte
vilo enot storitve leta 2010 zraslo za 10,33 % in leta 2011 
še za dodatnih 16,3 %. V primerjavi z letom 2008 se je 
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Prikaz 12 / IFRleti v fazi preleta v FIR Ljubljana

  (Vir: Eurocontrol (Statfor), Družba 2013)letna sprememba 12/13mesečna primerjava 12/13

Vključuje vse IFR lete v fazi preleta 
(Enroute), ne glede na to, kateri 
izvajalec storitev je nudil storitev, 
pomeni sektorja Dolsko (izvajalec KZPS) 
in Mura (izvajalec Austrocontrol). 
Podatek daje pregled nad gibanjem 
prometa, ki vpliva na prihodek KZPS 
v fazi preleta.
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Prikaz 13 / Enote storitve v fazi preleta v FIR Ljubljana

  (Vir: Eurocontrol (CRCO), Družba 2013letna sprememba 12/13mesečna primerjava 12/13

Grafikon vključuje servisne enote v 
slovenskem zračnem prostoru, za katere 
se zaračunava pristojbina v fazi preleta. 
Podatek daje pregled nad prihodkom v 
fazi preleta

leta 2011 število enot storitve v fazi preleta povečalo 
za 24,3 %. Število enot storitve v fazi preleta se je leta 
2012 v primerjavi z letom 2011 povečalo za 0,1 %, v letu 
2013 pa se kaže padec za 3,3 % (prikaz 13).

Gibanje števila IFRletov in gibanje števila enot storitve 
ni vedno konsistentno, saj je število enot storitve v fazi 
preleta odvisno od preletene razdalje in teže letal. Med
tem ko je gibanje števila IFRletov in enot storitve leta 
2009 konsistentno (–3,1 %), je navedeno gibanje manj 

konsistentno leta 2010, ko se je število IFRletov pove
čalo za 6,6 %, število enot storitve pa za 10,3 %. Leta 
2011 se je število IFR letov v primerjavi z letom 2010 
povečalo za 9,1 %, število enot storitve v preletu v FIR 
Ljubljana pa za 16,3 %.
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Vzrok je dejstvo, da se je število IFRletov v fazi preleta 
v sektorju Dolsko, v katerem so zračne poti daljše, leta 
2011 povečalo za 12,8 %, kar v primerjavi z letom 2008 
pomeni povečanje za 17,7 %, medtem ko je število IFR 
letov v sektorju Mura, v katerem so zračne poti krajše, 
leta 2011 skoraj enako kot leta 2010 oziroma je ugoto
vljeno povečanje za 0,05 %, kar v primerjavi z letom 
2008 pomeni povečanje za 0,7 %. V letu 2012 je število 
IFRletov v sektorju Mura upadlo za 9 %, število IFR
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Prikaz 15 / IFRleti v fazi preleta v sektorju Mura

  (Vir: Eurocontrol (Statfor), Družba 2013)letna sprememba 12/13mesečna primerjava 12/13

Vključuje vse IFR lete v slovenskem 
zračnem prostoru, kjer storitev ne nudi 
KZPS (sektor Mura), vendar prejema 
prihodek od izvajanja storitev s strani 
Austrocontrola.
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Prikaz 14 / IFRleti v fazi preleta v sektorju Dolsko

  (Vir: Eurocontrol (Statfor), Družba 2013)letna sprememba 12/13mesečna primerjava 12/13

Vključuje vse IFR lete v fazi preleta (En.
route) v zračnem prostoru, kjer Enroute 
storitev nudi KPZS, oziroma Enroute del 
ACC Ljubljana. Podatek daje pregled nad 
gibanjem prometa v fazi Enroute pod 
neposredno kontrolo ACC Ljubljana in 
kaže gibanje produktivnosti ACC Ljublja
na v fazi enroute.

letov v fazi preleta v sektorju Dolsko pa se je povečalo 
za 1,8 %. Število enot storitve v fazi preleta se je tako v 
letu 2012 povečalo le za 0,2 %. Leta 2013 je bilo v sek
torju Mura opravljenih 7,2 % manj IFRletov kot v prej
šnjem letu (prikaz 15), število IFRletov v fazi preleta v 
sektorju Dolsko pa se je zmanjšalo za 3,9 % (prikaz 14). 
Zaradi padca letov v fazi preleta v sektorju Mura in sek
torju Dolsko je v letu 2013 opazen padec tudi pri številu 
enot storitev v fazi preleta, in sicer za 3,3% (prikaz 13). 
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IFR-promet pod kontrolo družbe

Podatki v nadaljevanju vključujejo le promet IFR, za 
katerega je bila odgovorna družba, torej se nanašajo na 
promet v sektorju Dolsko. Uporabljeni podatki so iz po
datkovnih baz družbe in Eurocontrola (Statfor).

Območna kontrola zračnega prometa Ljubljana, ki opra
vlja storitev v sektorju Dolsko, je leta 2013 ugotovila 

4,1odstotni padec prometa v primerjavi z letom 2012. 
Skupaj je bilo v sektorju Dolsko leta 2013 izvedenih 
256.917 letov, v povprečju 704 IFRoperacije dnevno. 

Ob tem so bili doseženi naslednji mejniki v primerjavi 
s preteklimi dosežki (število IFRoperacij): 

Območna kontrola zračnega prometa lahko zračni pro
stor, v katerem opravlja storitev, deli na največ štiri ver
tikalne sektorje. S tem se preprečuje preobremenitev 
kontrolorjev zračnega prometa in skrbi za ustrezno pre
točnost zračnega prostora. Število sektorskih ur dnevno 
je seštevek odprtosti vseh štirih sektorjev. Podatek je 

neposredno povezan s človeškimi viri, ki so na voljo v 
Območni kontroli zračnega prometa.

V letu 2013 je bilo opravljenih 15.994 sektorskih ur. Na dan 
je bilo v letu 2013 opravljenih povprečno 43,8 sektorske 
ure, kar predstavlja dvig za 0,2 % glede na prejšnje leto.

Tabela 9 / Mejniki v številu IFRletov, sektor Dolsko

Maksimalne vrednosti v preteklih letih

Leto 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Največ IFRoperacij na uro je bilo  
21. 9. 2013 med 15. in 16. uro UTC 99 99 91 88 79 79

Največ IFRoperacij na dan je bilo  
24. 8. 2013 1.255 1.263 1.184 1.029 928 977

Največ IFRoperacij v tednu je bilo  
od 26. 8. 2013 do 1. 9. 2013 7.223 7.281 7.129 6.383 5.843 6.255

Največ IFRoperacij v letu je bilo 
opravljenih v mesecu avgustu 31.106 31.691 30.861 27.488 25.617 27.045
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Tabela 10 / Število sektorskih ur

Leto Skupno število 
sektorskih ur

Sprememba 
v % glede na 
prejšnje leto

Maksimalno 
dnevno število 

sektorskih ur

Sprememba 
v % glede na 
prejšnje leto

Povprečno 
število 

sektorskih ur 
na dan

Sprememba 
v % glede na 
prejšnje leto

2010 15.994 55 41,4

2011 16.007 +0,1 % 58 +5,5 % 43,9 +6,0 %

2012 16.011 +0,02 % 65 +12,1 % 43,7 –0,5 %

2013 15.109 –5,6 % 64 –1,5 % 43,8 +0,2 %

Leta 2013 je Območna kontrola zračnega prometa skupaj 
zbrala največ 64 sektorskih ur dnevno, kar je 1 manj kot 
leta 2012, 6 več kot leta 2011 in 9 več kot leta 2010. Vsi 
podatki o številu sektorskih ur so zbrani v spodnji tabeli.

Leta 2013 je Območna kontrola zračnega prometa opra
vila 13.683 VFRoperacij, kar je v primerjavi z letom 2012 
9,1 % manj (tabela 11).

Tabela 11 / Število VFR letov

Leto VFR-operacije Sprememba v % 
glede na prejšnje leto

2009 14.930

2010 13.733 –8,0 %

2011 17.074 +24,3 %

2012 15.050 –11,9 %

2013 13.683 –9,1 %
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Predvidevanja in realni promet leta 2013 v sektorju Dolsko

Leta 2013 je bil promet pod pričakovanim. Predvidena je bila 
porast prometa za 0,4 %, ob koncu leta pa je bil v primerjavi z 
letom 2012 ugotovljenih 4,2odstotni padec realnega prometa.

Prikaz 16 / Promet od leta 2005 do leta 2013
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Prikaz 17 /Promet v letih 2011–2012, predvidevanja za leto 2013 in realni promet 2013

  (Vir: Družba 2013)

  (Vir: Družba 2013)
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Podatki o nivojih leta

Podatki o nivojih leta so iz baze podatkov družbe. Upošte
vane so vse spremembe do avtomatske predaje najave 
leta sosednji kontroli zračnega prometa.

Najbolj obremenjena nivoja leta sta, podobno kot v 
prejšnjih letih, 350 (višina 35.000 čevljev) in 370 (višina 
37.000 čevljev).

V vrstici DEP so vsebovane vse IFRoperacije, začete 
na domačih letališčih. Zaradi preglednosti prikaza so 
združeni podatki pod FL 120 in nad FL 400.

Prikaz 18 / Promet po nivojih leta v sektorju Dolsko v letu 2013
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  (Vir: Družba 2013)
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Struktura prometa po dnevih

V sektorju Dolsko je število IFRletov v celotnem letu 
razporejeno enakomerno po dnevih v tednu (drugi stol
pec v prikazu 19). V spodnjem grafikonu je prikazano 
povprečno število letov v celotnem letu. V posameznih 
obdobjih leta so določena odstopanja, ki se v drugih de
lih leta lahko izenačijo. Upoštevati je treba, da je prikaza
no povprečje 11 tednov (najmanj 847 IFRletov dnevno 
in največ 1.263 letov dnevno). Prvi stolpec prikazuje raz
poreditev IFRletov v sektorju Dolsko po dnevih v pole

tni sezoni (1. junij–15. september). Izrazitejša je sobota, 
ki je najbolj obremenilen dan. Povprečno je bilo v soboto 
v poletni sezoni 35 % več IFRletov kot ob povprečnem 
ponedeljku in 20 % več IFRletov od preostalih dni v te
dnu. Poleg številčne izrazitosti je opazna tudi izrazitost v 
kompleksnosti, saj je ob sobotah struktura prometa veli
ko kompleksnejša zaradi izrazito turističnega prometa na 
hrvaška letališča (Split, Pulj, Reka, Zadar).

Prikaz 19 / Povprečno število IFR letov v sektorju Dolsko po dnevih v tednu (poletna sezona in celoletno).
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Povprečno število IFR-letov v sektorju Dolsko po 
urah dneva

Prikaz 20 prikazuje povprečno število IFRletov v  
sektorju Dolsko po urah dnevno. Siv stolpec prikazuje 
povprečno število letov v urah v poletni sezoni  
(junij–september), moder pa povprečno število letov  
v urah v celotnem letu.

2013 celo leto

2013 poletna sezona

Prikaz 20 / Promet po urah (UTC)
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Grafikon prikazuje urno povprečje in ne skupnega števi
la operacij, zato se vzorec razlikuje med dnevi v tednu. 
Bistven je porast zgodnjega jutranjega prometa v pole
tni sezoni, ki zahteva dodatne ure odprtosti sektorjev.  
V primerjavi s prejšnjim letom so »peakhours« nekoliko 
manjše, promet pa je nekoliko »premaknjen« v poznej
še popoldanske ure, kar tudi povečuje obremenitev 
človeških virov.

  (Vir: Družba 2013)
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Prikaz 21 / IFRleti v fazi terminala

  (Vir: Eurocontrol (Statfor), Družba 2013)letna sprememba 12/13mesečna primerjava 12/13

Vključuje vse IFR lete v fazi terminala 
(letališča Ljubljana, Maribor, Portorož) in 
daje pregled nad gibanjem prometa, ki 
vpliva na prihodek KPZS v fazi terminala.

Osnovni podatki o prometu, pridobljeni od posameznih 
letaliških kontrol zračnega prometa, so zbrani v tabeli 12.

V istem obdobju se je gibanje števila enot storitve v 
fazi terminala leta 2009 zmanjšalo za 11,8 %, leta 2010 
je dodatno padlo za 6,1 % glede na leto 2009. Leta 
2011 je v primerjavi z letom 2010 število enot storitve  

Tabela 12 / Osnovni podatki o prometu za posamezne letališke kontrole zračnega prometa (LKZP)

Mesec/Leto LKZP Portorož LKZP Maribor LKZP Brnik LKZP Cerklje ob Krki

Število operacij IFR leta 2013 2.015 2.492 27.873 /

Povprečno dnevno število operacij IFR 5,5 6,8 76,4 /

Največje dnevno število operacij IFR 24 29 113 /

Število VFR leta 2013 14.790 18.927 15.640 10.570

Povprečno dnevno število operacij VFR 40,4 51,7 42,7 47,3

Največje dnevno število operacij VFR 154 316 147 250

v terminalu zrastlo za 0,3 %. Leta 2012 je bil zaznan  
padec 10,8 %, v letu 2013 pa opazimo porast števila 
enot storitev v terminalu za 1,4 % (prikaz 22).

6.2.2 Promet v fazi terminala

V fazi terminala število IFRletov še vedno pada. Leta 
2009 je bil padec v primerjavi z letom 2008 za 10,9 %, 
leta 2010 v primerjavi z letom 2009 pa za 7,7 %. Leta 
2011 je bil 5odstoten padec prometa, leta 2012 pa je bil 

padec 10,4odstoten; v primerjavi z letom 2008 znaša 
padec 30 %. V letu 2013 ugotavljamo manjši padec IFR
letov v fazi terminala glede na prejšnje leto, in sicer za 
5,7 % (prikaz 21).
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Prikaz 22 / Enote storitve v fazi terminala

Vir: Eurocontrol (CRCO), Družba 2013letna sprememba 12/13mesečno 12/13

Grafikon vključuje servisne enote v slo
venskem zračnem prostoru, za katere se 
zaračunava pristojbina v fazi terminala. 
Podatek daje pregled nad prihodkom v 
fazi terminala.

6.2.3 Povzetek analize zračnega prometa

Število IFR-letov

Letalski promet si je po številu IFRletov po strmem 
padcu leta 2009, ki je bil posledica splošne gospodarske 
krize, v Republiki Sloveniji leta 2010 bistveno hitreje 
opomogel (+4,8 % 2010/2009), kot v EU27 (0,2 % 
2010/2009) in je bil v Republiki Sloveniji celo višji kot leta 
2008 (+0,4 % 2010/2008), kar pa ne velja za EU27 (7 
% 2010/2008). Leta 2011 je bila v EU27 nadaljnja rast za 
2,6 %, medtem ko je bila v Republiki Sloveniji 7,5odsto
tna rast. Leta 2012 je bila rast 1,8odstotna v fazi preleta 
v sektorju Dolsko, medtem ko je v sektorju Mura pro
met v fazi preleta upadel za 9 %. V fazi terminala je bil 
padec še občutnejši, saj je promet upadel za 10,4 %. V 
letu 2013 je promet v vseh sektorjih in fazah leta upadel. 
Število IFRletov v Republiki Sloveniji je v letu 2013 upa
dlo za 4,8 %, medtem ko je v EU28 ugotovljen manjši 
padec, za 1,7 % IFRletov.

V zračnem prostoru, v katerem storitev izvaja družba 
(sektor Dolsko v fazi preleta in trije terminali v fazi ter
minala), se je promet opomogel in presegel leto 2008, 
glede na prejšnje leto pa je upadel za 4,1 %. Navedeno 
gibanje prometa velja kot povprečje obeh faz letov (pre
letna in terminalna), pri čemer se je promet v Republiki 
Sloveniji po posameznih fazah gibal zelo različno.

V letu 2013 je v fazi preleta upadlo število IFRletov v 
vseh sektorjih (v Republiki Sloveniji za 4,7 %, v sektorju 
Dolsko za 3,9 %, v fazi terminala pa za 5,7 %). 

Število enot storitve (»service units«)

Število enot storitve v fazi preleta je po trendu sledilo 
gibanju prometa (3,3 % 2013/2012). V primerjavi z 
letom 2008 je bistveno višje kot leta 2008 (+20,3 % 
2013/2008). 

Vzrok za nižje število enot storitve v preteklih letih je 
predvsem padec prometa v sektorju Dolsko, v kate
rem so zračne poti daljše, in padec prometa v sektorju 
Mura, v katerem so zračne poti krajše. Kljub precej
šnjem padcu prometa v sektorju Mura (7,2 %), je padec 
števila enot storitve v fazi preleta manjši (3,3 %), torej 
bolj podoben padcu prometa v sektorju Dolsko (4,1 %). 
Vzrok je v kratkih zračnih poteh v sektorju Mura, zaradi 
katerih je vpliv na število enot storitve manjši.

Število enot storitve v fazi terminala je bilo neskladno 
z negativnim gibanjem prometa in je leta 2013 naraslo 
za 1,4 %. 
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6.3 analiza reGulaCij in zaMud leta 2013

Leta 2013 je bilo ugotovljenih 875 minut zamud v le
talskem prometu. Nobena zamuda ni bila povzročena 
zaradi kapacitete ali pomanjkanja operativnega osebja 
(kontrolorjev zračnega prometa). Objavljene sektor
ske konfiguracije, kapacitete sektorjev in načrtovanje 
operativnega osebja so popolnoma ustrezali potrebam 
prometa. 

Regulacije v zračnem prometu in zaradi njih zamude v 
zračnem prostoru Republike Slovenije so bile leta 2013 
povzročene 5krat. Regulacije pretoka zračnega prometa 
so bile uvedene zaradi selitve v nov ACC (SH2/LJLA 
NEW ACC TRANSITION). 

Regulacije so povzročile zamude v zračnem prometu v 
skupnem trajanju 875 minut. Pri 256.917 letih, ki so leta 
2013 preleteli sektor Dolsko, je to samo 0,003 minute 
zamude na let, kar je daleč pod zastavljenim ciljem  
(0,26 minute zamude na let).
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7
KLJUčni nAčrti ZA 

LetO 2014 in pričAKOVAnJA 
GLeDe rAZVOJA DrUŽBe

Ključni načrti družbe v letu 2014 so usmerjeni v učinko
vito opravljanje primarne dejavnosti, gospodarske javne 
službe zagotavljanja storitev navigacijskih služb zračnega 
prometa v Republiki Sloveniji. S kakovostnim, fleksibil
nim in s stroškovno učinkovitim opravljanjem dejavnosti 
bo poslovanje družbe usmerjeno k najpomembnejše
mu cilju, tj. zagotavljanju varnosti v zračnem prometu. 
Upravljanje varnosti v zračnem prometu je bistveno za 
dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa ter naj
pomembnejši skupni cilj vseh poslovnih procesov. Druž
ba bo za zagotovitev potrebne ravni varnosti v zračnem 
prometu izvajala aktivnosti skladno z uveljavljenimi pro
cesi sistema upravljanja varnosti (Safety Management 
System – SMS), ki temeljijo na nacionalnih in evropskih 
predpisih ter standardih in priporočilih mednarodnih or
ganizacij v civilnem letalstvu. 

Cilj družbe je tudi prepustnost zračnega prometa, zato si 
bo družba prizadevala izvajati dejavnosti v tolikšnem ob
segu, kot ga bo zahteval promet, s čim manjšimi omeji
tvami in zamudami ter s tem zagotoviti doseganje ciljev 
uspešnosti na področju zmogljivosti skladno s sprejetim 
Načrtom izvedbe 2012–2014 za Republiko Slovenijo in 
vseevropskimi cilji uspešnosti. Družba bo sledila potre
bam glede odprtosti vseh mednarodnih letališč v Repu
bliki Sloveniji. 

Družba si bo tudi v letu 2014, upoštevajoč gospodarske 
razmere in predvidene rasti prometa z obvladovanjem 
vseh stroškov poslovanja, prizadevala za dosegane ciljev 
uspešnosti tudi na ključnem področju stroškovne učin

kovitosti skladno s sprejetim Načrtom izvedbe 2012–2014 
za Republiko Slovenijo in vseevropskimi cilji uspešnosti. 
Skladno s Sklepom Komisije z dne 29. oktobra 2013 o 
skladnosti cen na enoto za območja zaračunavanja za leto 
2014 v skladu s členom 17 Izvedbene uredbe Komisije 
(EU), št. 391/2013 je Republika Slovenija s preletno pristoj
bino za leto 2014 skladna s sprejetimi vseevropskimi cilji 
uspešnosti in z zahtevami evropskih predpisov o določitvi 
načrta izvedbe in skupne ureditve pristojbin za navigacij
ske službe zračnega prometa.

Poleg omenjenega med pomembne naloge in aktivnosti, 
ki so usmerjene k doseganju ciljev družbe za leto 2014, 
štejemo tudi naslednje:
•	 vlaganja v posodobitev navigacijske, komunikacijske in 

nadzorne infrastrukture na območju celotne države za 
zagotavljanje ter ohranjanje ustrezne varnosti in prepu
stnosti zračnega prostora;

•	 skrb za zdravje in strokovni razvoj zaposlenih, predvsem 
pa zagotovitev zadostnega števila ustrezno usposoblje
nega operativnega osebja skladno s potrebami družbe 
ter z zahtevami evropske in nacionalne zakonodaje;

•	 nadaljevanje z ukrepi, usmerjenimi v racionalizacijo 
vseh stroškov poslovanja glede na predviden obseg 
prometa, in v okviru teh ukrepov na ustreznih varno
stnih analizah temelječa optimizacija storitev določenih 
služb (nadaljevanje centralizacije služb ARO, optimalna 
organizacija dela in potrebnega števila zaposlenih v le
taliških kontrolah zračnega prometa), katerih cilj je stro
škovno vzdržna organiziranost navigacijskih služb zrač
nega prometa na vseh treh letališčih, ki so vključena v 
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stroškovno bazo v fazi terminala, v okviru dogovorjenih 
obratovalnih časov letališč;

•	 progresiven razvoj sistema vodenja kakovosti družbe in 
izvajanje vseh aktivnosti, potrebnih za ohranjanje certifi
kata SIST EN ISO 9001 : 2008;

•	 posodabljanje sistema izpolnjevanja skupnih zahtev za 
izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa, ki na 
sistematično formalen in celovito dokumentaren način 
opredeljuje obseg in načine dela ter ravnanj, za katere 
se šteje, da pomenijo skladnost družbe s skupnimi 
zahtevami za izvajanje navigacijskih služb zračnega pro
meta, ki jih izvaja;

•	 kontinuirano notranje spremljanje skladnosti za kontinu
irano izboljševanje izkazovanja skladnosti z zahtevami 
Izvedbene uredbe (EU), št. 1035/2011, in izvajanje vseh 
aktivnosti, ki jih narekuje ohranjanje veljavnosti certifi
kata izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa;

•	 slediti smernicam razvoja evropskega zračnega prosto
ra z uspešnim sodelovanjem na mednarodnem podro
čju, predvsem na področju regionalnega sodelovanja v 
okviru projekta Funkcionalnega bloka zračnega prostora 
v srednji Evropi (FAB CE) in ustanovitev skupnega su
bjekta – gospodarske družbe v statusni obliki družbe z 
omejeno odgovornostjo (FABCE, letalske storitve, d. o. 
o., s sedežem v Republiki Sloveniji);

•	 poglobljeno sodelovanje z drugimi FABi v okviru GATE 
ONE in z BLUE MED FABom;

•	 strokovno sodelovanje s pristojnimi državnimi organi pri 
pripravi predpisov s področja dejavnosti družbe; 

•	 aktivno sodelovanje pri pripravi Načrta izvedbe za drugo 
referenčno obdobje 2015–2019 skladno z evropskimi 
predpisi o enotnem evropskem nebu (SES), ki bo dolo
čal zavezujoče (in druge) cilje uspešnosti na vseh štirih 
ključnih področjih uspešnosti – zmogljivosti, stroškovni 
učinkovitosti ter varnosti in okolju.

Na področju letalskih telekomunikacij bo glavna aktivnost 
zagotavljanje varnosti, zanesljivosti, razpoložljivosti in 
integritete tehničnih sredstev in infrastrukture. Glavnina 
projektne aktivnosti bo usmerjena v izvedbo nekaterih 
ključnih investicij, ki so pomembne zaradi posodabljanja 
tehnične opreme in sistemov v smeri implementacije 
programa enotnega evropskega neba.

Na področju nadzornih sistemov se bodo nadaljevale aktiv
nosti v povezavi s posodobitvijo obstoječega sekundarnega 
radarskega sistema na novejši standard – MODE S. Nad
gradnja bo izvedena na zdajšnji lokaciji. Tako bo zagotovlje
no dolgoročno neodvisno pokrivanje Republike Slovenije z 
lastnim radarskim signalom tudi v načinu MODES.

Na področju komunikacij je načrtovan projekt prenove radij
skih postaj za komunikacijo tipa zemljazrak na lokacijah, na 
katerih se nameščeni starejši opremi bliža konec pričakova
ne življenjske dobe. Hkrati bo implementirana tehnologija 
VoIP, ki bo še povečala razpoložljivost in stroškovno učinko
vitost komunikacijskega omrežja.

V službi za usposabljanje operativnega osebja – Letalski 
šoli – sta za leto 2104 bistvenega pomena dve temeljni 
aktivnosti: prvič gre za razvijanje učinkovite in robustne 
sistemske ureditve izvajanja procesov usposabljanja ope
rativnega osebja, drugič pa gre za vzpostavitev novega 
sistema usposabljanja tehničnega osebja kontrole zračnega 
prometa, saj je obstoječi petintridesetletni sistem usposa
bljanja preživet.

V letu 2014 bodo na kapaciteto vplivali naslednji projekti 
oziroma naloge:
•	 implementacija DCTjev v marcu;
•	 odprtje zračnega prostora nad Kosovom v aprilu;
•	 predvidena izpeljava tehnične zagotovitve odprtja 5. sek

torja in človeških virov;
•	 izpeljava simulacije odpiranja in obremenjenosti sektor

jev (katera sektorizacija daje najboljše dosežke glede na 
razporeditev prometa, potrebe po medsektorski koordi
naciji, število konfliktov);

•	 fleksibilna uporaba sektorizacije za zagotovitev optimal
nega načrtovanja odprtosti sektorjev in kadrov. 

Na realni promet v letu 2014 bodo verjetno imeli največ 
vpliva stanje gospodarstva v Republiki Sloveniji in Evropi, 
cena nafte na svetovnem trgu, kapaciteta centrov območ
nih kontrol zračnega prometa sosednjih držav in izjemni 
dogodki (teroristična dejanja v svetu, izbruhi vulkanov, po
tencialna vojna območja ...). Statfor za leto 2014 predvideva 
rast prometa za ACC Ljubljana +2,8 %.
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II. RAČUNOVODSKO POROČILO
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2
rAčUnOVODSKi 
iZKAZi DrUŽBe

2.1 bilanCa stanja na dan 31. 12. 2013

   SREDSTVA Pojasnila 31.12.2013 31.12.2012 1.1.2012

A.   Dolgoročna sredstva 34.741.893 35.764.191 27.071.740

 I.  Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve 247.649 293.507 332.093

  1. Dolgoročne premoženjske pravice (patenti, licence, 
blagovne znamke) 3.2.1. 108.455 113.316 110.903

  2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 3.2.2. 139.194 180.191 221.190
 II.  Opredmetena osnovna sredstva 3.2.3. 34.283.351 35.144.040 26.352.967
  1. Zemljišča in zgradbe 16.403.639 463.500 471.836
  2. Proizvajalna oprema 17.320.676 7.896.124 8.279.175
  3. Druga oprema 1.427 2.969 5.940
  4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 557.609 26.781.447 17.596.016
 III.  Naložbene nepremičnine 0 0 0
 IV.  Odložene terjatve za davke 3.2.4. 210.893 326.644 386.680
B.   Kratkoročna sredstva 3.608.944 3.482.959 9.270.428

 I.  Sredstva namenjena za prodajo 0 0 0
 II.  Zaloge 3.2.5. 658.680 254.978 242.422
 III.  Kratkoročne finančne naložbe 0 0 5.519.506
 IV.  Kratkoročne poslovne terjatve 3.2.6. 2.925.467 3.210.041 3.359.069
 V.  Denarna sredstva 3.2.7. 24.797 17.940 149.431
C.   Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 3.2.8. 396.219 473.606 443.153

   SREDSTVA SKUPAJ 38.747.056 39.720.756 36.785.321
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   OBVEZNOST DO VIROV SREDSTEV Pojasnila 31.12.2013 31.12.2012 1.1.2012

A.   Kapital 3.2.9. 12.635.633 8.285.638 4.941.910

 I.  Vpoklicani kapital 5.525.706 1.091.118 1.091.118
 II.  Kapitalske rezerve 0 0 0
 III.  Rezerve iz dobička 6.849.383 2.030.976 109.112
  1. Zakonske rezerve 552.571 109.112 109.112
  2. Druge rezerve iz dobička 6.296.812 1.921.864 0
 IV.  Presežek iz prevrednotenja 49.140 0 0
 V.  Preneseni čisti dobički iz preteklih let 0 3.241.680 2.901.736
 VI.  Čisti dobiček poslovnega leta 211.404 1.921.864 839.944

B.   
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve

2.771.541 4.701.696 4.491.624

  1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 3.2.10. 2.771.541 3.193.797 2.416.767
  2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0 1.507.899 2.074.857
C.   Dolgoročne obveznosti 11.548.309 14.707.753 16.247.069

 I.  Dolgoročne finančne obveznosti 3.2.11. 11.548.309 10.321.440 11.794.572
 II.  Dolgoročne poslovne obveznosti 0 4.386.313 4.452.497
 III.  Odložene obveznosti za davke 0 0 0
Č.   Kratkoročne obveznosti 9.806.768 10.044.637 8.509.913

 I.  Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0 0 0

 II.  Kratkoročne finančne obveznosti 3.2.12. 6.723.131 3.573.131 1.473.131

 III.  Kratkoročne poslovne obveznosti 3.2.13. 3.083.637 6.471.506 7.036.782
D.   Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 3.2.14. 1.984.805 1.981.032 2.594.805

   SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 38.747.056 39.720.756 36.785.321

Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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2.2 izKaz PosloVneGa izida za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2013

    Besedilo Pojasnila    2013 2012

A ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 3.2.15. 32.484.118 34.138.179
1. Čisti prihodki od prodaje v Sloveniji 566.406 599.215
2. Čisti prihodki od prodaje v EU 31.915.862 33.536.804
3. Čisti prihodki od prodaje v tujini 1.850 2.160

B DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 3.2.16. 266.114 379.752
C POSLOVNI ODHODKI 31.385.586 30.359.871

1. Stroški materiala in storitev 3.2.17. 5.987.554 6.512.820
2. Stroški dela 3.2.18. 19.885.752 19.567.389
3. Odpisi vrednosti 3.2.19. 3.776.404 2.223.252
4. Drugi poslovni odhodki 3.2.20. 1.735.876 2.056.410

D DOBIČEK IZ POSLOVANJA 1.364.646 4.158.060
E FINANČNI PRIHODKI 3.2.21. 1.129 16.273

1. Finančni prihodki iz danih posojil 1.075 16.144
2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 54 129

F FINANČNI ODHODKI 3.2.22. 432.061 100.100
1. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 430.812 99.764
2. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 1.249 336

G DRUGI PRIHODKI 3.2.23. 25.161 2.522
H DRUGI ODHODKI 1.856 1.180
I CELOTNI DOBIČEK 957.019 4.075.575
J DAVEK IZ DOBIČKA 3.2.24. 56.560 171.811
K ODLOŽENI DAVKI 34.192 60.036
L ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA 866.267 3.843.728

Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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2.3 izKaz druGeGa VseobseGajoČeGa donosa za leto 2013

Besedilo 2013 2012

A  Čisti poslovni izid obračunskega obdobja 866.267 3.843.728

 1. Skupaj drugi vseobsegajoči donos, ki bo v prihodnje pripoznan v izkazu 
poslovnega izida 0 0

 a) Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za 
prodajo 0 0

 b) Odloženi davek na prevrednotenje finančnih sredstev razpoložljivih za prodajo 0 0

 c) Sprememba poštene vrednosti finančnih inštrumentov za varovanje pred 
tveganjem 0 0

 d) Odloženi davek na spremembo vrednosti finančnih inštrumentov za varovanje 
pred tveganjem 0 0

 2. Skupaj drugi vseobsegajoči donos, ki v prihodnje ne bo pripoznan v izkazu 
poslovnega izida 49.140 0

 a) Nerealizirani aktuarski dobički ali izgube iz pozaposlitvenih zaslužkov 49.140 0
 b) Odloženi davek na nerealizirane aktuarske dobičke ali izgube 0 0
B  Drugi vseobsegajoči donos 49.140 0
C  Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja 915.407 3.843.728

Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.

2.4 izKaz uPorabe bilanČneGa dobiČKa za leto 2013

 Podatki 2013 2012

A.  Čisti dobiček poslovnega leta 866.267 3.843.728
B.  Čista izguba poslovnega leta 0 0
C.  Preneseni čisti dobiček 4.163.544 3.241.680
Č.  Prenesena čista izguba 0 0
D.  Zmanjšanje kapitalskih rezerv 0 0
E.  Zmanjšanje rezerv iz dobička 0 0
 1. Zmanjšanje zakonskih rezerv 0 0
 2. Zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže 0 0
 3. zmanjšanje statutarnih rezerv 0 0
 4. Zmanjšanje drugih rezerv iz dobička 0 0
F.  Povečanje rezerv iz dobička 4.818.407 1.921.864
 1. Povečanje zakonskih rezerv 443.459 0
 2. Povečanje rezerv za lastne delnice in  lastne poslovne deleže
 3. Povečanje statutarnih rezerv 0 0
 4. Povečanje drugih rezerv iz dobička 4.374.948 1.921.864
G.  BILANČI DOBIČEK 211.404 5.163.544

Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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2.5   izKaz denarniH toKoV za leto 2013

Postavke 2013 2012

A.  Denarni tokovi pri poslovanju

 a) Postavke izkaza poslovnega izida 5.073.603 6.150.807

  Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih terjatev 32.775.393 34.520.453

  Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki iz 
poslovnih obveznosti 27.611.038 28.137.799

  Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih 90.752 231.847

 b)
Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter 
odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja

-9.773.301 -918.596

  Začetne manj končne poslovne terjatve 284.574 149.028

  Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve 118.384 30.453

  Začetne manj končne odložene terjatve za davek 115.751 10.546

  Začetne manj končne zaloge 403.702 12.556

  Končni manj začetni poslovni dolgovi 7.774.182 631.460

  Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije 2.114.126 403.701

  c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b) -4.699.698 5.232.211

B. Denarni tokovi pri naložbenju  

 a) Prejemki pri naložbenju 1.129 5.535.779

  Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na 
naložbenje 1.129 16.273

  Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb 0 5.519.506

 b)  Izdatki pri naložbenju -2.673.970 -10.986.285

  Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev 65.320 1.607.885

  Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 2.608.650 9.378.400

 c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b) -2.672.841 -5.450.506

C. Denarni tokovi pri financiranju

 a) Prejemki pri financiranju 10.284.588 2.100.000

  Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti 4.434.588 0

  Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti 5.850.000 2.100.000

 b) Izdatki pri financiranju -2.905.192 -2.013.196

  Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje 432.061 100.100

  Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti 1.473.131 1.413.096

  Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku 1.000.000 500.000

 c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b) 7.379.396 86.804

Č. Končno stanje denarnih sredstev 24.797 17.940

 x) Denarni izid v obdobju (seštevek pribitkov Ac , Bc, Cc) 6.857 131.491

y) Začetno stanje denarnih sredstev 17.940 149.431

Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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2.6 izKaz Gibanja KaPitala V letu 2013

  Osnovni 
kapital

Zakon-
ske 

rezerve

Druge 
rezerve

Presežek
 iz prevre-
dnotenja

Preneseni 
čisti 

dobiček

Čisti dobiček 
poslovnega

 leta

Skupaj

A.1.        Stanje konec prejšnjega        
       obdobja

1.091.118 109.112 1.921.864 0 3.241.680 1.921.864 8.285.638

A.2.  Začetno stanje v obdobju 1.091.118 109.112 1.921.864 0 3.241.680 1.921.864 8.285.638

B.1.  Spremembe lastniškega 
kapitala

4.434.588 0 0 0 -1.000.000 0 3.434.588

 a) Izplačilo dividend 0 0   1.000.000  1.000.000

 b) Vnos dodatnih vplačil kapitala 4.434.588       

B.2.  Celotni vseobsegajoči donos 
obdobja

0 0 0 49.140 0 866.267 915.407

 a) Vnos čistega poslovnega izida 
poslovnega leta

0 0 0 0 0 866.267 866.267

 b) Druge sestavine 
vseobsegajočega donosa 
poročevalskega obdobja

0 0 0 49.140 0 0 49.140

B.3.  Spremembe v kapitalu 0 443.459 4.374.948 0 -2.241.680 -2.576.727 0

 a) Razporeditev ČD obdobja na 
druge sestavine kapitala po 
sklepu uprave in nadzornega 
sveta

0 0 0  1.921.864 1.921.864 0

 b) Razporeditev v rezerve  po 
sklepu uprave in nadzornega 
sveta

0 443.459 4.163.544  4.163.544 443.459 0

 c) Razporeditev v rezerve  po 
sklepu uprave in nadzornega 
sveta

0 0 211.404 0 0 211.404 0

C.  Končno stanje v obdobju 5.525.706 552.571 6.296.812 49.140 0 211.404 12.635.633

Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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2.7 izKaz Gibanja KaPitala V letu 2012

  Osnovni 
kapital

Zakonske 
rezerve

Druge 
rezerve

 Presežek 
iz prevre-
dnotenja

Preneseni 
čisti 

dobiček

Čisti 
dobiček 

poslovnega 
leta

Skupaj

A.1.   Stanje konec prejšnjega  
obdobja

1.091.118 109.112 0 0 2.901.736 839.944 4.941.910

A.2.  Začetno stanje v obdobju 1.091.118 109.112 0 0 2.901.736 839.944 4.941.910

B.1.  Spremembe lastniškega 
kapitala

0 0 0 0 -500.000 0 -500.000

 a) Izplačilo dividend 0 0 0 0 500.000  500.000

B.2.  Celotni vseobsegajoči donos 
obdobja

0 0 0 0 0 3.843.728 3.843.728

 a) Vnos čistega poslovnega izida 
poslovnega leta

0 0 0 0 0 3.843.728 3.843.728

B.3  Spremembe v kapitalu 0 0 1.921.864 0 839.944 -2.761.808 0

 a) Razporeditev ČD obdobja na 
druge sestavine kapitala po 
sklepu uprave in nadzornega 
sveta

0 0 0 0 839.944 839.944 0

 b) Razporeditev v druge rezerve 
iz dobička po sklepu uprave in 
nadzornega sveta

0 0 1.921.864 0 0 1.921.864 0

C.  Končno stanje v obdobju 1.091.118 109.112 1.921.864 0 3.241.680 1.921.864 8.285.638

Pojasnila k računovodskim izkazom so sestavni del in jih je potrebno brati v povezavi z njimi.
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3
priLOGA K 

rAčUnOVODSKiM iZKAZOM

3.1  PoVzeteK raČunoVodsKiH usMeriteV 
in PredPostaVK

Izjava o skladnosti 

Javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, 
d. o. o. (v nadaljevanju: družba oz. KZPS, d. o. o.) je v 
skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD1) 
in sklepom 100 % lastnika Republike Slovenije (sklep 
uprave Slovenske odškodninske družbe, d. d.), spreje
lo odločitev, da računovodske izkaze za obravnavano 
obdobje sestavi v skladu z Mednarodnimi standardi 
računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je sprejel Svet 
za mednarodne računovodske standarde (IASB) ter v 
skladu s pojasnili, ki jih sprejema Odbor za pojasnjeva
nje mednarodnih standardov računovodskega poročanja 
(OPMSRP) in jih je sprejela tudi Evropska unija. Direktor 
družbe je računovodske izkaze odobril 15. 5. 2014. 

Za pretekla obdobja, vključno z letom, ki se je končalo 
na dan 31. 12. 2012, je družba pripravila izkaze v skladu 
s SRS. Računovodske izkaze za leto, ki se je končalo 
na dan 31. 12. 2013, je družba prvič pripravila v skladu 
z MSRP, ki jih je sprejela EU. Pojasnilo prehoda je vklju
čeno v točko 3.2.11 pojasnil k računovodskim izkazom. 
Na osnovi predhodnih ocen in prehoda na MSRP, kot 
jih je sprejela EU, je družba zmanjšala dolgoročne ča
sovne razmejitve in pripoznala prihodke v znesku  
1.507 tisoč EUR.

Računovodski izkazi so pripravljeni tudi ob upoštevanju 
zahtev ZGD, ki se nanašajo na pripravo računovodskih 
izkazov.

Podlage za merjenje 

Računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvir
ne vrednosti. 

Funkcijska in predstavitvena valuta 

Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih, torej v funk
cijski valuti družbe. 

Podlage za sestavitev računovodskih izkazov

Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih, brez centov. 

Poštena vrednost

Poštena vrednost je uporabljena pri finančnih sredstvih, 
razpoložljivih za prodajo, vse ostale postavke v računo
vodskih izkazih predstavljajo nabavno oziroma odplačno 
vrednost.

Pri merjenju poštene vrednosti nefinančnega sredstva 
mora podjetje upoštevati zmožnost tržnega udeležen
ca ustvarjati gospodarske koristi s skrajno in najboljšo 
uporabo sredstva, ali z njegovo prodajo drugemu 
udeležencu na trgu, ki bo sredstvo uporabil v skrajni in 
najboljši meri.
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Podjetje uporablja metode vrednotenja, ki so primerne 
v danih okoliščinah in za katere so na voljo zadostni 
podatki, predvsem z uporabo ustreznih tržnih vhodnih 
podatkov in minimalno uporabo netržnih vhodnih po
datkov.

Vsa sredstva in obveznosti, ki so v računovodskih izka
zih merjena ali razkrita po pošteni vrednosti, so razvr
ščena v hierarhijo poštene vrednosti na podlagi najnižje 
ravni vhodnih podatkov, ki so pomembni za merjenje 
celotne poštene vrednosti:
1. raven –   tržne cene (neprilagojene) z delujočega trga 

za podobna sredstva in obveznosti; 
2. raven –   model vrednotenja, ki neposredno ali posre

dno temelji na tržnih podatkih;
3. raven –   model vrednotenja, ki ne temelji na tržnih 

podatkih. 

Za sredstva in obveznosti, ki so bila v računovodskih 
izkazih pripoznana že v predhodnih obdobjih, podjetje 
ob zaključku vsakega obdobja poročanja ugotovi, ali je 
prišlo do prehoda med ravnmi tako, da ponovno pre
veri razporeditev sredstev, upoštevajoč najnižjo raven 
vhodnih podatkov, ki so pomembni za merjenje celotne 
poštene vrednosti.

Uporabljene računovodske usmeritve

Družba uporablja računovodske usmeritve v skladu 
s pravili MSRP, kot jih je sprejela EU za obravnavano 
obdobje, ki je predstavljeno v priloženih računovodskih 
izkazih. Uporabljene računovodske usmeritve in meto
de izračunavanja so bile pri zadnjem letnem poročanju 
obravnavane v skladu s SRS in ne predstavljajo bistve
nih odstopanj oziroma razlik glede na določila MSRP, kot 
jih je sprejela EU. Oboji so navedeni v nadaljevanju in so 
bili upoštevani pri pripravi računovodskih izkazov, če je 
družba imela navedene dogodke za poročano obdobje. 

Novo sprejeti standardi in pojasnila

MRS 1 – Predstavljanje računovodskih izkazov – Pred
stavitev postavk v drugem vseobsegajočem donosu 
Sprememba se začne uporabljati za letna obdobja z za

četkom 1. julija 2012 ali kasneje. Sprememba standarda 
spreminja združevanje postavk, predstavljenih v drugem 
vseobsegajočem donosu. Postavke drugega vseobse
gajočega donosa, ki bi jih lahko podjetje v prihodnjih 
obdobjih »preneslo« v izkaz poslovnega izida (na primer 
ob prenehanju pripoznanja ali poravnavi), mora prikazati 
ločeno od tistih, ki nikoli ne bodo pripoznane v izkazu 
poslovnega izida. Sprememba ne spreminja naravo 
postavk, ki so pripoznane v drugem vseobsegajočem 
donosu, niti ne vpliva na odločitev ali bodo postavke 
drugega vseobsegajočega donosa v prihodnosti “prene
sene” v izkaz poslovnega izida ali ne. Sprememba vpliva 
le na predstavitev postavk, nima pa nikakršnega vpliva 
na finančni položaj ali poslovanje družbe KZPS, d. o. o.

MRS 19 – Zaslužki zaposlencev (prenova)
Prenovljeni standard prinaša številna dopolnila, ki zaje
majo temeljne spremembe, pojasnila, ki poenostavljajo 
uporabo standarda, in spremembe besedila. Pomemb
nejše spremembe so naslednje: ukinitev mehanizma 
koridorja (»corridor mechanism«) pri odloženem pri
poznanju aktuarskih dobičkov in izgub iz programa z 
določenimi zaslužki. Obenem prenovljeni standard uvaja 
nove ali prenovljene zahteve v zvezi z razkritji, vključ
no z razkritjem kvantitativnih informacij občutljivosti 
obveznosti programa določenih zaslužkov na razumno 
možne spremembe v posamezni aktuarski predpostav
ki; odpravnine podjetje pripozna na dan, ko ponudbe za 
prekinitev ni več možno umakniti ali na dan pripoznanja 
s tem povezanih stroškov prestrukturiranja po MRS 37, 
in sicer na tisti datum, ki nastopi prej; razlikovanje med 
kratkoročnimi in drugimi dolgoročnimi zaslužki zaposlen
cev zavisi od pričakovanega datuma poravnave in ne 
od upravičenosti zaposlenca do zaslužka. Standard se 
začne uporabljati za letna obdobja z začetkom 1. januarja 
2013 ali kasneje. Prenovljeni standard bistveno ne vpliva 
na finančni položaj ali poslovanje družbe KZPS, d. o. o., 
zaradi česar tudi nismo preračunali primerjalnih zneskov 
vsake vpletene sestavine kapitala za predstavljeno pri
merjalno preteklo obdobje oziroma ostale primerjalne 
zneske, kot da bi se nova računovodske usmeritev upo
rabljala od vsega začetka.
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MSRP 13 – Merjenje poštene vrednosti
MSRP 13 uvaja enoten vir navodil za merjenje poštene 
vrednosti vseh postavk. Novi standard ne spreminja 
zahteve, kdaj mora podjetje svoje postavke izmeriti po 
pošteni vrednosti, temveč pojasnjuje, kako naj podje
tje izmeri pošteno vrednost v skladu z MSRPji, kadar 
standardi to zahtevajo ali dovoljujejo.  

MSRP 13 opredeljuje pošteno vrednost kot “ceno, 
ki bi jo prodajalec prejel pri prodaji sredstva ali kupec 
plačal za prenos obveznosti v nadzorovanem poslu 
med udeleženci na trgu na datum merjenja” (na primer 
“izhodna cena”). “Poštena cena” kot jo uporabljata 
MSRP 2 Plačilo na podlagi delnic in MRS 17 Najemi, 
ne spada v okvir tega standarda. 
Standard pojasnjuje številna področja, med drugim: 
•	 da se koncepta “najvišje in najboljše uporabe” in 

“osnove vrednotenja” uporabljata le pri nefinančnih 
sredstvih, 

•	 da je popravek za količinske dejavnike (paketne 
popuste) prepovedan pri vseh merjenjih poštene 
vrednosti in

•	 opisuje način, kako izmeriti pošteno vrednost, ko trg 
postane manj aktiven.

Standard uvaja nova razkritja v zvezi z merjenjem po
štene vrednosti tudi zaradi lažjega razumevanja metod 
vrednotenja in vhodnih podatkov pri merjenju postavk 
po pošteni vrednosti, kakor tudi vpliva postavk izmer
jenih po pošteni vrednosti na izkaz poslovnega izida. 
Standard nima pomembnega vpliva na računovodske 
izkaze družbe KZPS, d. o. o. razen dodatnih razkritij.

Standardi in pojasnila, ki še niso veljavna ali jih 
Evropska unija še ni potrdila

Družba ni predčasno uporabila nobenega standarda 
ali pojasnila, ki še ni veljavno in bo pričelo veljati v pri
hodnosti. Družba bo uporabila navedene standarde in 
pojasnila, ko bodo veljavni. 

Družba pregleduje vpliv še neobveznih standardov in 
pojasnil, ki stopijo v veljavo ali, ki jih bo EU potrdila s 1. 
januarjem 2014 ali kasneje. Skladno z zahtevami MSRP 
in EU bo morala družba za prihodnja obdobja upoštevati 

sledeče nove, prenovljene ali dopolnjene standarde in 
pojasnila.

MRS 28 – Finančne naložbe v pridružena podjetja in 
skupne podvige (prenova)
Standard je bil dopolnjen kot posledica uvedbe novih 
standardov MSRP 11, MSRP 12 in MRS 28 in po
jasnjuje uporabo kapitalske metode pri pripoznanju 
finančnih naložb v pridružena podjetja in skupne pod
vige. 

MRS 32 – Finančni instrumenti – Predstavljanje (pobo
tanje finančnih sredstev s finančnimi obveznostmi)
Decembra 2011 je Upravni odbor za mednarodne ra
čunovodske standarde (UOMRS) objavil spremembe 
MRS 32, ki pojasnjujejo obstoječa vprašanja v zvezi z 
uporabo pravil standarda pri pobotanju, da bi zagotovil 
bolj enotno uporabo v praksi. Standard velja za letna 
obdobja, ki se začnejo 1 januarja 2014 ali kasneje. Do
polnilo pojasnjuje, da pravnomočna pravica do pobo
tanja pri rednem poslovanju ne zadostuje in da mora 
imeti podjetje pravnomočno pravico do pobotanja 
tudi v primeru neizpolnjevanja obveznosti, stečaja ali 
plačilne nesposobnosti vseh nasprotnih pogodbenih 
strank, vključno s podjetjem, ki poroča. Skladno s so
dili MRS 32 za pobotanje, mora imeti podjetje, ki poro
ča, namen ali sredstvo poravnati na neto osnovi ali ga 
unovčiti z istočasno poravnavo obveznosti. Dopolnilo 
pojasnjuje, da je le bruto mehanizem poravnave, ki ali 
izloči ali ima za posledico nepomembno kreditno in 
likvidnostno tveganje in ki z enim samim postopkom 
ali ciklom omogoča poravnavo terjatev in obveznosti, 
enak neto poravnavi in tako izpolnjuje sodila za neto 
poravnavo. Družba ne pričakuje, da bo sprememba 
vplivala na računovodske izkaze družbe KZPS, d. o. o. 

MRS 36 – Oslabitev sredstev (Razkritje nadomestljive 
vrednosti nefinančnih sredstev)
Sprememba standarda podrobneje pojasnjuje zahteve 
po razkritju poštene vrednosti zmanjšane za stroške 
odtujitve. S prvotno spremembo standarda MRS 36 
Oslabitev sredstev, ki je bila posledica objave standar
da MSRP 13, je Odbor nameraval uvesti zahtevo po 
razkritju informacij o nadomestljivi vrednosti oslablje
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nih sredstev v primeru, da je podjetje nadomestljivo 
vrednost izračunalo na podlagi poštene vrednosti, ki 
je zmanjšana za stroške prodaje. Zaradi nepričakovane 
posledice spremembe standarda, bi moralo podjetje 
razkriti nadomestljivo vrednost vsake denar ustvarjajo
če enote, katere neodpisana vrednost dobrega imena 
ali nedolgoročnega sredstva z nedoločeno življenjsko 
dobo je pomembna glede na celotno neodpisano vre
dnostjo dobrega imena ali nedolgoročnega sredstva z 
nedoločeno dobo uporabnosti. Posledično je Odbor to 
zahtevo umaknil iz standarda.   
Poleg tega je Odbor objavil tudi dve drugi zahtevi po 
razkritju, in sicer:
•	 razkritje dodatnih informacij o izmeri poštene 

vrednosti oslabljenih sredstev, kadar je osnova 
nadomestljive vrednosti poštena vrednost zmanjšana 
za stroške odtujitve,

•	 razkritje diskontne stopnje, ki jo je podjetje uporabilo 
pri določitvi poštene vrednosti upoštevajoč pošteno 
vrednost zmanjšano za stroške odtujitve, z uporabo 
metode sedanje vrednosti. Sprememba usklajuje 
zahteve po razkritju vrednosti pri uporabi in poštene 
vrednosti, ki je znižana za stroške odtujitve. 

Sprememba standarda velja za obdobja z začetkom 1. 
januarja 2014 ali kasneje. Družba meni, da sprememba 
ne bo imela vpliva na skupinske računovodske izkaze.

MRS 39 – Finančni instrumenti – Pripoznanje in merje
nje (Prenova izvedenih finančnih instrumentov in nada
ljevanje obračunavanja varovanja pred tveganjem)
Sprememba standarda uvaja izjemo od zahteve po 
prekinitvi obračunavanja varovanja pred tveganjem v 
določenih okoliščinah, v katerih pride, ob obračunu tega 
instrumenta, do spremembe pri nasprotni stranki tega 
instrumenta. 
Izjema velja v primerih, ko so spremembe:
•	 posledica zakonov, predpisov ali uvedbe zakonov in 

predpisov,
•	 kadar se stranki instrumenta varovanja pred tvegan

jem dogovorita o nadomestitvi druga druge stranke z 
eno ali več kliring strankami, pri čemer postane vsaka 
posamezna nova kliring stranka nasprotna stranka 
originalne stranke in

•	 ko spremembe niso posledica sprememb pogojev 

izvirnega izvedenega instrumenta razen tistih, ki jih 
lahko neposredno pripišemo spremembi nasprotne 
stranke zaradi zagotovitve poravnave. 

Po tej izjemi morajo biti za nadaljevanje obračunavanja 
varovanja pred tveganjem izpolnjena vsa zgoraj nave
dena sodila. Novi standard se nanaša na spremembe 
glavnih nasprotnih strank ter posrednikov, kot so na pri
mer klirinške stranke ali njihove stranke, ki so sami po 
sebi posredniki. Za spremembe, ki ne izpolnjujejo sodil, 
ki veljajo za izjemo, morajo podjetja oceniti spremembe 
instrumenta varovanja pred tveganjem z upoštevanjem 
sodil za odpravo pripoznanja finančnih instrumentov in 
splošnih pogojev za nadaljevanje obračunavanja varova
nja pred tveganjem.

Sprememba standarda velja za poslovna obdobja z 
začetkom 1. januarja 2014 ali kasneje. Družba meni, da 
sprememba ne bo imela vpliva na računovodske izkaze 
družbe.

MSRP 9 – Finančni instrumenti – Razvrstitev in merjenje
MSRP 9 je bil prvotno objavljen novembra 2009. Obja
vljeni standard nadomešča MRS 39 Finančni instrumen
ti: Pripoznanje in Merjenje. Novi standard uvaja nove 
zahteve glede razvrščanja in merjenja finančnih sredstev 
in obveznosti. Oktobra 2010 je Odbor objavil dodatek k 
MSRP 9 – in sicer zahteve pri razvrščanju in merjenju 
finančnih obveznosti ter odpravi pripoznanja finančnih 
sredstev in obveznosti, pri čemer ostajajo zahteve pri 
razvrščanju in merjenju finančnih obveznosti ter odpravi 
pripoznanja finančnih sredstev in obveznosti iz MRS 
39, nespremenjene. Standard odpravlja dve skupini fi
nančnih instrumentov, ki sta trenutno v okviru MRS 39, 
in sicer: finančna sredstva razpoložljiva za prodajo in fi
nančna sredstva v posesti do dospelosti. Po MSRP 9 se 
vsa finančna sredstva in obveznosti prvotno pripoznajo 
po pošteni vrednosti, povečani za stroške nakupa. 

Finančna sredstva

Če podjetje ne uveljavlja opcije za uporabo poštene vre
dnosti, lahko po prvotnem pripoznanju dolžniške instru
mente izmeri po odplačni vrednosti pod pogojem, da so 
izpolnjene naslednje zahteve: 
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•	 podjetje ima sredstvo v posesti z namenom iztrženja 
pogodbenega denarnega toka in

•	 na določeni datum pogodbeni pogoji v zvezi s 
finančnim sredstvom zagotavljajo pritok denarnega 
toka, ki predstavlja izključno plačila glavnice in obresti 
na zapadlo glavnico. 

Vse ostale dolžniške instrumente, ki ne izpolnjujejo 
navedenih pogojev, podjetje po prvotnem pripoznanju 
izmeri po pošteni vrednosti. 
Vse naložbe v lastniške instrumente se izmerijo po 
pošteni vrednosti ali v izkazu drugega vseobsegajočega 
donosa ali v izkazu uspeha. Lastniški instrumenti, ki 
jih ima podjetje v posesti za namene trgovanja, mora 
pripoznati po pošteni vrednosti v izkazu uspeha. Za vse 
druge naložbe v lastniške instrumente imajo podjetja 
nepreklicno izbiro, da spremembe poštene vrednosti 
posameznega lastniškega instrumenta pripoznajo ali v 
izkazu vseobsegajočega donosa ali v izkazu uspeha.

Finančne obveznosti

Pri finančnih obveznostih po pošteni vrednosti, mora 
podjetje spremembo poštene vrednosti obveznosti, ki 
jo lahko pripišemo spremembam v kreditnem tveganju, 
pripoznati v izkazu vseobsegajočega donosa. Preostale 
spremembe poštene vrednosti podjetje pripozna v izka
zu poslovnega izida, razen če bi pripoznanje spremembe 
poštene vrednosti z obveznostjo povezanega kreditnega 
tveganja v izkazu vseobsegajočega donosa ali povzročilo 
ali povečalo računovodsko neusklajenost v izkazu po
slovnega izida.

Obračunavanje varovanja pred tveganjem

Odbor je v okviru MSRP 9 objavil novo poglavje, ki 
obravnava obračunavanje varovanja pred tveganjem in 
pomeni njegovo pomembno prenovo. S tem je uveden 
nov model, ki prinaša pomembne izboljšave predvsem z 
vidika tesnejše usklajenosti med obračunavanjem pred 
tveganjem varovanih postavk in upravljanjem s tveganji 
ter dodatne izboljšave pri razkrivanju informacij o ob
računavanju varovanja pred tveganjem in upravljanja s 
tveganji. Odbor za enkrat še ni določil datuma začetka 
uporabe novega standarda oziroma je svojo odločitev 

odložil do objave končne različice MSRP 9. Navedenega 
standarda še ni potrdila EU. 
 
Sprejem MSRP 9 bo vplival na razvrstitev in merjenje 
finančnih sredstev in obveznosti družbe. Družba bo ta 
vpliv ovrednotila skupaj z vplivom drugih sprememb 
standarda, ko bodo objavljene, kar bo zagotovilo bolj 
izčrpno sliko vpliva teh sprememb na skupinske računo
vodske izkaze.  

MSRP 10 – Konsolidirani računovodski izkazi
Ta standard nadomešča standard MRS 27 Konsolidirani 
in ločeni računovodski izkazi v delu, ki se nanaša na 
skupinske računovodske izkaze. Obenem obravnava 
vprašanja, ki so povzeta v SOP12 Konsolidacija – podje
tja za posebne namene in posledičnega umika SOP12. 
Prenovljeni MRS 27 je tako omejen na računovodsko 
obravnavo naložb v odvisne družbe, skupne podvige in 
pridružene družbe v ločenih računovodskih izkazih.   
MSRP 10 uvaja enoten model obvladovanja za vsa pod
jetja, tudi za podjetja za posebne namene. Spremembe, 
ki jih uvaja MSRP 10 bodo od poslovodstva zahtevale 
pomembne presoje pri določitvi obvladovanih podjetij, 
ki jih mora obvladujoče podjetje vključiti v konsolidacijo. 
Standard tudi spreminja opredelitev obvladovanja, pri 
čemer eno podjetje obvladuje drugo, če: 
•	 ima naložbenik vpliv nad podjetjem, v katerega in

vestira (po MSRP 10 je to takrat, ko ima investitor 
obstoječe pravice, po katerih lahko usmerja tekoče 
poslovanje podjetja),

•	 je investitor izpostavljen ali ima pravico do različnih 
donosov zaradi svojega vložka v podjetju, v katerega 
investira in

•	 lahko naložbenik uveljavlja premoč nad podjetjem, v 
katerega investira in s tem vpliva na višino donosa od 
investiranega vložka. 

Navedeni standard je začel veljati za letna obdobja z 
začetkom 1. januarja 2013 ali kasneje. EU je v postopku 
presoje standarda standard potrdila in določila kot naj
kasnejši datum začetka uveljavitve standarda letna ob
dobja z začetkom 1. januarja 2014 ali kasneje. Družba ne 
pričakuje, da bi imel standard pomemben vpliv na njene 
obstoječe deleže v družbah, lahko pa vpliva na obravna
vo prevzemov v prihodnosti.
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MSRP 11 – Skupni dogovori
Novi standard nadomesti MRS 31: Deleži v skupnih 
vlaganjih in SOP 13 Skupaj obvladovana podjetja – Ne
denarni prispevki podvižnikov. 
Novi standard opredeljuje skupno obvladovanje kot 
pogodbeni dogovor o delitvi obvladovanja skupnega 
dogovora, ki obstaja le, kadar je za sprejem odločitev 
o določenih dejanjih potrebno soglasje vseh strank. 
Pri tem upošteva opredelitev »obvladovanje« v izrazu 
»skupno obvladovanje« iz MSRP 10. Obenem MSRP 
11 spreminja obračunavanje skupnih dogovorov in za 
razliko od MSRP 31, ki obravnava tri skupine naložb, 
opredeljuje samo še dve skupini vlaganj, pri katerih je 
možno obvladovanje, in sicer:
•	 novi standard opredeljuje skupno delovanje kot do

govor, pri katerem imajo stranke pravico do sredstev 
in so odgovorne za obveznosti, ki se nanašajo na ta 
dogovor. V zvezi z deleži v skupnem delovanju, mora 
stranka pripoznati vsa svoja sredstva, obveznosti, 
prihodke in odhodke, vključno z njenim relativnim 
deležem v skupaj obvladovanih sredstvih, ob
veznostih, prihodkih in odhodkih in

•	 novi standard opredeljuje skupaj obvladovano pod
jetje kot dogovor, pri katerem imajo stranke pravico 
do čistih sredstev dogovora. Naložbe v skupaj obv
ladovano podjetje podjetja pripoznajo po kapitalski 
metodi. Ravno tako standard ukinja možnost pro
porcionalnega uskupinjevanja za skupaj obvladovana 
podjetja po MRS 31, s čimer je možna samo še kapi
talska metoda uskupinjevanja. 

Skladno z opredelitvijo novih skupin vlaganj, mora 
podjetje pri razporeditvi skupnega dogovora na skupno 
delovanje ali skupaj obvladovano podjetje, poleg struk
ture samega skupnega dogovora upoštevati tudi druga 
dejstva, kar predstavlja spremembo v primerjavi z MRS 
31. Po MSRP 11 morajo stranke določiti ali obstaja loče
no podjetje in v primeru njegovega obstoja upoštevati 
pravno obliko ločenega podjetja, pogodbene pogoje in 
druga dejstva in okoliščine.

Novi standard je začel veljati za letna obdobja z za
četkom 1. januarja 2013 ali kasneje. EU je v postopku 
presoje standarda standard potrdila, pri čemer je kot 
najkasnejši datum začetka veljavnosti novega standar

da določila letna obdobja z začetkom 1. januarja 2014 
ali kasneje. Družba ne pričakuje, da bi imel standard 
pomemben vpliv na njene obstoječe deleže v družbah, 
lahko pa vpliva na obravnavo prihodnjih dogovorov.

MSRP 12 – Razkrivanje deležev v drugih družbah
Ta standard vključuje vsa razkritja v zvezi s skupinskimi 
računovodskimi izkazi, vsebovanimi v MRS 27, kakor 
tudi razkritja, vsebovana v MRS 28 in MRS 31. Ta razkri
tja se nanašajo na deleže podjetja v odvisnih družbah, 
skupnih podvigih, pridruženih družbah in strukturiranih 
podjetjih. Nekatera bolj obsežna kvalitativna in kvan
titativna razkritja po MSRP 12 vključujejo: pripravo 
povzetka finančnih informacij za posamezno odvisno 
družbo, v kateri ima podjetje pomemben neobvladujoči 
delež; opis pomembnih presoj poslovodstva pri dolo
čanju ali gre za obvladovanje, skupno obvladovanje ali 
pomemben vpliv, in vrsto skupnega dogovora (skupno 
delovanje ali skupaj obvladovano podjetje); povzetek 
finančnih informacij za posamezen pomemben skupen 
podvig in pridruženo družbo; opis vrste tveganja, ki je 
povezano z deleži podjetja v nekonsolidiranih strukturi
ranih podjetjih.  
Standard velja za obdobja z začetkom 1. januarja 2013 
ali kasneje, z možnim vplivom na razkritja v pojasnilih k 
računovodskim izkazom. EU je v postopku presoje stan
darda standard sprejela, pri čemer je kot najkasnejši da
tum začetka veljavnosti novega standarda določila letna 
obdobja z začetkom 1. januarja 2014 ali kasneje.  

Sprememba vpliva le na predstavitev postavk, nima 
pa nikakršnega vpliva na finančni položaj ali poslovanje 
družbe.

Investicijske družbe (spremembe standardov  
MSRP 10, MSRP 12, MRS 27 in MRS 28)
Oktobra 2012 je Odbor izdal spremembe standardov, 
ki veljajo za obdobja z začetkom 1. januarja 2014 ali ka
sneje. Spremembe se nanašajo na naložbe, ki jih ima 
podjetje, ki poroča in ki izpolnjuje sodila za investicijsko 
družbo, v odvisnih družbah, skupnih podvigih in pridru
ženih podjetjih. Investicijska družba mora svoje naložbe 
v odvisne družbe, pridružene družbe in skupne podvi
ge pripoznati po pošteni vrednosti v izkazu uspeha po 
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MSRP 9 (ali MRS 39), razen naložb v odvisne družbe, 
pridružena podjetja in skupne podvige, ki opravljajo 
storitve, ki so povezane edino le z investicijsko druž
bo, ki bi bila uskupinjena ali obračunana po kapitalski 
metodi. Investicijska družba mora naložbe v drugo 
obvladovano investicijsko družbo pripoznati po pošte
ni vrednosti. Matična družba, ki ni investicijska druž
ba, naložb v odvisne investicijske družbe sedaj ne 
sme obračunati po pošteni vrednosti, po kateri njene 
odvisne investicijske družbe pripoznajo obvladovane 
družbe, v katerih imajo svoje naložbe. Neinvesticij
ske družbe imajo še vedno možnost izmeriti svoje 
naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige po 
pošteni vrednosti v izkazu uspeha kot predvideva 
MRS 28. Družba pregleduje vpliv tega standarda na 
finančni položaj in poslovanje družbe.

OPMSRP 21 – Dajatve
Pojasnilo se nanaša na vse tiste dajatve, ki jih drugi 
standardi (npr. MRS 12) ne obravnavajo, kakor tudi 
denarne kazni ali druge kazni povezane s kršitvijo za
konodaje. Pojasnilo opredeljuje kazni kot zmanjšanje 
sredstev zaradi dajatev, ki jih država v skladu z zako
nodajo naloži podjetjem. Pojasnilo podrobneje dolo
ča, da mora podjetje pripoznati obveznosti iz naslova 
dajatev ob nastanku dejanja, ki ima za posledico 
plačilo dajatve v skladu z ustrezno zakonodajo. Obe
nem tudi pojasnjuje, da lahko podjetje obveznosti za 
dajatev pripozna postopoma le, če dejanje, ki ima za 
posledico plačilo, nastane v določenem obdobju v 
skladu z ustrezno zakonodajo. Pojasnilo navaja, da pri 
dajatvi, katere obveznost za plačilo nastane, ko je do
sežen minimalni prag, podjetje ne sme pripoznati ni
kakršne obveznosti vse dokler ne doseže tega praga. 
Pojasnilo ne obravnava obračunavanja obveznosti, ki 
so posledica pripoznanja obveznosti za plačilo daja
tve. Rešitev morajo podjetja iskati v drugih standar
dih in se na podlagi ustreznega standarda odločiti ali 
je posledica pripoznanja obveznosti za plačilo dajatve 
sredstvo ali odhodek. Pojasnilo velja za letna obdo
bja z začetkom 1. januarja 2014 ali kasneje. Družba 
pregleduje vpliv tega pojasnila na finančni položaj in 
poslovanje družbe.

Uporaba ocen in presoj 

Poslovodska ocena med drugim vključuje določitev 
življenjske dobe in preostale vrednosti nepremičnin, 
naprav in opreme ter neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev, popravke vrednosti zalog in terjatev, pred
postavke, pomembne za aktuarski izračun v zvezi z 
določenimi zaslužki zaposlenih in predpostavke, ki so 
vključene v izračun rezervacij za tožbe, ter predpostav
ke in ocene za slabitev dobrega imena. Ne glede na 
to, da poslovodstvo med pripravo predpostavk skrbno 
prouči vse dejavnike, ki na to lahko vplivajo, je možno, 
da se dejanske posledice poslovnih dogodkov razlikuje
jo od ocenjenih. Zato je treba pri računovodskih ocenah 
uporabiti presojo ter upoštevati morebitne spremembe 
poslovnega okolja, nove poslovne dogodke, dodatne 
informacije in izkušnje. 

Podatki o pomembnih ocenah negotovosti in odločilnih 
presojah, ki jih je poslovodstvo pripravilo v procesu 
izvajanja računovodskih usmeritev in ki najbolj vplivajo 
na zneske v računovodskih izkazih, so opisani v nada
ljevanju.

Merjenje obvez za določene zaslužke 

V okviru obvez za določene zaslužke so evidentirane 
sedanja vrednost pozaposlitvenih zaslužkov in jubilejne 
nagrade. Pripoznane so na osnovi aktuarskega izračuna, 
ki ga odobri poslovodstvo. Aktuarski izračun temelji na 
predpostavkah in ocenah, veljavnih v času nastanka 
izračuna, ki se zaradi sprememb v prihodnje lahko razli
kujejo od dejanskih predpostavk, ki bodo veljale takrat. 
To se nanaša predvsem na določitev diskontne stopnje, 
ocene fluktuacije zaposlenih, ocene smrtnosti in ocene 
rasti plač. Obveze za določene zaslužke so zaradi kom
pleksnosti aktuarskega izračuna in dolgoročnega znača
ja postavke, občutljive za spremembe navedenih ocen. 

Rezervacije za tožbe in pogojne obveznosti 

Zoper družbo sta vloženi dve tožbi na osnovi spora iz 
delovnega razmerja. Rezervacija je pripoznana, ko ima 
družba zaradi preteklega dogodka pravne ali posredne 
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obveze, ki jih je mogoče zanesljivo oceniti in če je 
verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok 
dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi. Možne 
obveznosti v računovodskih izkazih niso pripoznane, 
ker bo njihov dejanski obstoj potrjen z nastopom ali 
nenastopom dogodkov šele v nenapovedljivi priho
dnosti, na kar pa družba ne more vplivati. Poslovod
stvo družbe redno preverja, če je za poravnavo možne 
obveznosti verjeten odliv sredstev, ki omogočajo 
ekonomske koristi. V primeru, da postane verjeten, se 
možna obveznost prerazporedi tako, da se v računo
vodskih izkazih zanjo oblikuje rezervacija v trenutku, ko 
se spremeni stopnja verjetnosti. 

Odloženi davki

Z namenom izkazovanja ustreznega poslovnega izida 
v obdobju poročanja smo obračunali tudi odložene 
davke. Te izkazujemo kot odložene terjatve za davek. 
Pri obračunavanju odloženih davkov smo uporabili 
metodo obveznosti po bilanci stanja. Knjižno vrednost 
sredstev in obveznosti smo primerjali z njihovo davčno 
vrednostjo, razliko med obema vrednostma pa opre
delili kot stalno ali začasno razliko. Začasne razlike 
smo razdelili na obdavčljive in odbitne. Obdavčljive 
začasne razlike so nam povečale obdavčljive zneske in 
odložene davčne obveznosti. Odbitne začasne razlike 
pa so nam zmanjšale obdavčljive zneske in povečale 
odložene davčne terjatve.
Odložene terjatve za davek in odložene obveznosti 
za davek se pobotajo, če obstaja zakonska pravica 
pobotati odmerjene terjatve za davek in odmerjene 
obveznosti za davek od dohodka ter so odloženi davki 
vezani na isto obdavčljivo pravno osebo in isti davčni 
organ.

Ključne presoje

KZPS, d. o. o. računovodske izkaze za obravnavano 
obdobje sestavlja v skladu z Mednarodnimi standar
di računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU 
(MSRP), zato je zaradi svoje specifične dejavnosti 
skrbno obravnavala Pojasnilo 12 – Dogovor o koncesiji 
storitev (v nadaljevanju OPMSRP12), ki ga je sprejel 

Odbor za pojasnjevanje mednarodnih standardov ra
čunovodskega poročanja (OPMSRP) in je sestavni del 
Uredbe Komisije (ES) št. 254/2009. 

Pojasnilo 12 v poglavju Področje (odstavek 5) daje 
upravljavcem napotek in določa pogoje za sklenitev 
dogovora o koncesiji storitev javno v zasebno, če:
•	 dajalec koncesije nadzira ali ureja katere storitve 

mora upravljavec opravljati z infrastrukturo, komu jih 
mora zagotavljati in po kakšni ceni in

•	 dajalec koncesije nadzira – prek lastništva, 
upravičenosti do koristi ali drugače – znaten preo
stali delež infrastrukture ob koncu obdobja do
govora.

Poslovodstvo družbe KZPS, d. o. o. ugotavlja, da se 
osnovna sredstva v izkazih pripoznajo kot opredme
tena osnovna sredstva, ker niso izpolnjeni pogoji za 
uporabo Uredbe Komisije (ES) št.  254/2009, da bi se 
sredstva pripoznala po »modelu« finančnih sredstev 
ali neopredmetenih sredstev odvisno od dogovora o 
koncesiji storitev.

Tuje valute 

Posli (transakcije in stanja), izraženi v tuji valuti, se 
preračunajo v evre (funkcijsko valuto družbe) po me
njalnem tečaju na dan posla. Denarna sredstva in ob
veznosti, izražene v tuji valuti na datum poročanja, se 
preračunajo v evre po takrat veljavnem referenčnem 
tečaju ECB. Nedenarne postavke in obveznosti, kate
rih izvirna vrednost je izražena v tuji valuti, se pretvo
rijo v evre po menjalnem tečaju na datum poročanja. 
Nedenarne postavke in obveznosti, izražene v tuji 
valuti in vrednotene po pošteni vrednosti, se pretvorijo 
v evre po menjalnem tečaju na dan, ko je bila dolo
čena poštena vrednost. Tečajne razlike se pripoznajo 
v izkazu poslovnega izida, kar pa ne velja za razlike, 
ki nastanejo pri preračunu kapitalskih inštrumentov, 
razvrščenih na razpolago za prodajo, ki se pripoznajo 
neposredno v vseobsegajočem donosu. Nedenarne 
postavke, ki so merjene po izvirni vrednosti v tuji va
luti, se preračunajo v funkcijsko valuto po menjalnem 
tečaju, ki je veljal na dan transakcije. 
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Nepremičnine, naprave in oprema 

Nepremičnine, naprave in oprema so izkazane po svoji 
nabavni vrednosti oziroma po nabavni vrednosti, zmanj
šani za amortizacijski popravek vrednosti in izgubo, 
nabrano zaradi oslabitve. Nabavna vrednost zajema 
stroške, ki se neposredno pripisujejo nabavi sredstev. 

Deli nepremičnin, naprav in opreme, ki imajo različne 
dobe koristnosti, se obračunavajo kot posamezna 
sredstva. Dobiček ali izgubo ob odsvojitvi nepremičnin, 
naprav in opreme se določi kot razliko med prihodki iz 
odsvojitve sredstva in njegovo knjigovodsko vredno
stjo ter izkaže v izkazu poslovnega izida med drugimi 
poslovnimi prihodki oziroma med drugimi poslovnimi 
odhodki. 

Stroški izposojanja

Stroški izposojanja, ki jih je mogoče pripisati neposre
dno nakupu, gradnji ali proizvodnji sredstva v pripravi, 
se usredstvijo kot del nabavne vrednosti zadevnega 
sredstva, v kolikor je dolgoročno prejeto posojilo 
prejeto izključno z namenom financiranja pridobitve 
osnovnega sredstva ter v kolikor je doba pridobivanja 
sredstva daljša od enega leta. Vsi ostali stroški izposo
janja se pripoznajo v izkazu poslovnega izida v obdobju, 
ko so nastali.

Kasnejši stroški 

Javno podjetje v knjigovodski vrednosti nepremičnin, 
naprav in opreme ob nastanku pripoznava tudi stroške 
zamenjave posameznega dela tega sredstva, če je 
verjetno, da bodo prihodnje gospodarske koristi, pove
zane s sredstvom, pritekale v podjetje, in če je nabavno 
vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. Pripoznanje knji
govodske vrednosti zamenjanega dela se odpravi. Vsi 
ostali stroški so v poslovnem izidu ob nastanku pripo
znani kot odhodki, takoj ko do njih pride. 

Amortizacija 

Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega 
časovnega amortiziranja ob upoštevanju ocenjene dobe 
koristnosti vsakega posameznega sredstva oziroma nje
govih sestavnih delov. Zemljišča in sredstva v pridobiva
nju se ne amortizirajo. 

Ocenjene dobe koristnosti so naslednje (za tekoče in 
predhodno obdobje): 
•	 za gradbene objekte  3,0 % oz. 5,0 %,
•	 za radarske sisteme   6,7 %,
•	 za računalnike in rač. opremo  50,0 %,
•	 za osebne avtomobile  12,5 % oz. 20 %,
•	 za ostalo opremo   od 10,0 % do 25,0 %.

Neopredmetena sredstva 

Neopredmetena sredstva, ki jih je pridobila družba in 
katerih dobe koristnosti so omejene, so izkazana po 
nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek 
vrednosti in za izgube, nabrane zaradi oslabitve. 

Kasnejši stroški 

Kasnejši stroški v zvezi z neopredmetenimi sredstvi 
so usredstveni le v primerih, ko povečujejo prihodnje 
gospodarske koristi, ki izhajajo iz sredstva, na katero se 
izdatki nanašajo. Vsi drugi stroški so v poslovnem izidu 
pripoznani kot odhodki, takoj ko do njih pride. 

Amortizacija 

Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega ča
sovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti 
neopredmetenih sredstev in se začne, ko je sredstvo na 
razpolago za uporabo. Ocenjene dobe koristnosti za pro
gramsko opremo, licence in druge pravice so od 2 do 10 
let (za tekoče in predhodno obdobje). 
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Zaloge

V bilanci stanja se zaloge vrednotijo po nabavni ceni. 
Vrednotene so po nabavni vrednosti ali čisti iztržljivi 
vrednosti, in sicer manjši izmed njih. Vrednost zalog 
obsega nabavno vrednost in druge stroške, ki se poja
vljajo pri spravljanju zalog na njihovo sedanjo mesto in v 
njihovo sedanjo stanje. Stroški nabave obsegajo kupno 
ceno, carino in druge dajatve, prevozne stroške, stroške 
pretovarjanja in druge stroške, ki jih je mogoče pripisati 
neposredno pridobljeni postavki zalog. Čista iztržljiva 
vrednost je ocenjena prodajna cena pri normalnem po
slovanju, zmanjšana za stroške prodaje.

Oslabitve sredstev 

Finančna sredstva 

Družba na datum poročanja oceni vrednost finančnega 
sredstva, da presodi ali obstaja kakšno objektivno zna
menje oslabitve sredstva. Finančno sredstvo se šteje 
za oslabljeno, če obstajajo objektivni dokazi, iz katerih 
je razvidno, da je zaradi enega ali več dogodkov prišlo 
do zmanjšanja pričakovanih prihodnjih denarnih tokov iz 
naslova tega sredstva. 

Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom, 
izkazanim po odplačni vrednosti, se izračuna kot razlika 
med neodpisano vrednostjo sredstva in pričakovanimi 
prihodnjimi denarnimi tokovi, razobrestenimi po izvirni 
veljavni obrestni meri. Izguba zaradi oslabitve v zvezi s 
finančnim sredstvom, ki je na razpolago za prodajo, se 
izračuna glede na njegovo trenutno pošteno vrednost. 

Pri pomembnih finančnih sredstvih se ocena oslabitve 
izvede posamično. Ocena oslabitve preostalih finančnih 
sredstev se izvede skupinsko glede na njihove skupne 
značilnosti pri izpostavljenosti tveganjem. 

Vse izgube zaradi oslabitve družba izkaže v poslovnem 
izidu obdobja. Morebitna nabrana izguba v zvezi s fi
nančnim sredstvom, ki je na razpolago za prodajo, pripo
znana neposredno v drugem vseobsegajočem donosu, 
se prenese na poslovni izid. 

Izguba zaradi oslabitve se odpravi, če je njeno od
pravo mogoče nepristransko povezati z dogodkom, 
ki je nastal po pripoznanju oslabitve. Pri finančnih 
sredstvih, izkazanih po odplačni vrednosti, in finančnih 
sredstvih, ki so na razpolago za prodajo, ki so dolgovni 
instrumenti, se odprava izgube zaradi oslabitve izkaže 
v poslovnem izidu. 

Nefinančna sredstva 

Družba ob vsakem datumu poročanja preveri knjigo
vodsko vrednost svojih nefinančnih sredstev (razen 
zalog in odloženih terjatev za davke), da ugotovi ali so 
prisotni znaki oslabitve. Če takšni znaki obstajajo, se 
oceni nadomestljiva vrednost sredstva. 
Oslabitev sredstva ali denar ustvarjajoče enote se 
pripozna v primeru, ko njegova knjigovodska vrednost 
presega njegovo nadomestljivo vrednost. Slabitev se 
izkaže v izkazu poslovnega izida. Izguba, ki se pri denar 
ustvarjajoči enoti pripozna zaradi oslabitve, se razpore
di na sredstva enote (skupine enot) in to sorazmerno s 
knjigovodsko vrednostjo vsakega sredstva v enoti. 

Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarjajoče 
enote je njena vrednost pri uporabi ali poštena vre
dnost, zmanjšana za stroške prodaje, in sicer tista, ki 
je večja. Pri določanju vrednosti sredstva pri uporabi 
se pričakovani prihodnji denarni tokovi diskontirajo na 
njihovo sedanjo vrednost z uporabo diskontne mere 
pred obdavčitvijo, ki odraža sprotne tržne ocene ča
sovne vrednosti denarja in tveganja, ki so značilna za 
sredstvo. Za potrebe preizkusa oslabitve se sredstva 
združijo v najmanjše denar ustvarjajoče enote, ki so 
najmanjše skupine sredstev, ki ustvarjajo finančne 
pritoke, v veliki meri neodvisne od finančnih pritokov iz 
drugih sredstev ali skupin sredstev. 

Izgube zaradi oslabitve sredstev v preteklih obdobjih 
družba na datum poročanja ovrednoti in tako ugotovi 
ali je prišlo do zmanjšanja izgube ali ta celo ne obstaja 
več. Izguba zaradi oslabitve se odpravi, če je prišlo do 
spremembe ocen, na podlagi katerih družba določi na
domestljivo vrednost sredstva. Izguba zaradi oslabitve 
sredstva se odpravi do višine, do katere povečana knji
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govodska vrednost sredstva ne preseže knjigovodske 
vrednosti, ki bi bila ugotovljena po odštetju amortizacij
skega odpisa, če pri sredstvu v prejšnjih letih ne bi bila 
pripoznana izguba zaradi oslabitve. 

Poslovne terjatve

Terjatve iz poslovanja se izkažejo po nabavni vrednosti, 
zmanjšani za izgube zaradi oslabitve.

Popravke terjatev, ob koncu posameznega obračun
skega obdobja, družba oblikuje in utemelji v imenu in 
na osnovi podatkov organizacije Eurocontrol.

Denar in denarni ustrezniki

Denar in denarni ustrezniki vključujejo denarna sred
stva v blagajni in prosto razpoložljiva sredstva na 
računih v bankah ter kratkoročne depozite do treh me
secev zapadlosti, kjer je tveganje spremembe poštene 
vrednosti minimalno.

Kratkoročni zaslužki zaposlenih 

Obveze za kratkoročne zaslužke zaposlenih se merijo 
brez diskontiranja in se izkažejo med odhodki, ko je 
delo zaposlenega v zvezi z določenim kratkoročnim 
zaslužkom opravljeno. 

Nekratkoročni zaslužki zaposlenih 

Rezervacije za pozaposlitvene zaslužke in jubilejne 
nagrade 

Družba je v skladu zakonskimi predpisi zavezana k iz
plačilu jubilejnih nagrad zaposlenim in pozaposlitvenih 
zaslužkov, za kar so oblikovane rezervacije. Druge po
kojninske obveznosti ne obstajajo. 
Rezervacije so oblikovane v vrednosti ocenjenih pri
hodnjih izplačil za pozaposlitvene zaslužke in jubilejne 
nagrade, diskontirane na datum poročanja, za zapo
slene v tistih državah, kjer obstaja zakonska obveza za 
izplačilo pozaposlitvenih zaslužkov in jubilejnih nagrad. 
V izračunu so upoštevani stroški pozaposlitvenih za

služkov in strošek vseh pričakovanih jubilejnih nagrad 
do upokojitve. Pri izračunu je uporabljena metoda pro
jicirane enote. V izkazu poslovnega izida se pripoznajo 
stroški dela in stroški obresti, preračun pozaposlitve
nih zaslužkov oziroma nerealiziranih aktuarskih dobič
kov ali izgub pa v drugem vseobsegajočem donosu 
kapitala, za jubilejne nagrade tudi v izkazu poslovnega 
izida. 

Rezervacije

Rezervacije se pripoznajo, če ima družba zaradi pre
teklega dogodka pravne ali posredne obveze, ki jih je 
mogoče zanesljivo oceniti, in če je verjetno, da bo pri 
poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omo
gočajo gospodarske koristi. Družba določi rezervacije z 
diskontiranjem pričakovanih prihodnjih denarnih tokov 
po meri pred obdavčitvijo, ki odraža obstoječe ocene 
časovne vrednosti denarja in po potrebi tveganja, ki so 
značilna za obveznost. 

Prihodki od prodaje izdelkov in opravljenih stori-
tev 

Prihodki od prodaje izdelkov se pripoznajo v izkazu 
poslovnega izida v trenutku, ko je kupec prevzel vsa 
pomembna tveganja in koristi, povezane z opravljeno 
storitvijo. Prihodki iz opravljenih storitev se v izkazu 
poslovnega izida pripoznajo glede na stopnjo dokonča
nosti posla na datum poročanja. 

Prenos tveganj in koristi je odvisen od določil posame
zne kupoprodajne pogodbe, praviloma pa do prenosa 
pride v trenutku, ko je blago odpremljeno iz skladišča 
družbe. 

Prihodki se ne pripoznajo, če se pojavi negotovost 
glede poplačljivosti nadomestila, z njim povezanih stro
škov ali možnosti vračila izdelkov ali pa glede na nadalj
nje odločanje o prodanih izdelkih. Prihodki iz prodaje 
izdelkov in opravljanja storitev se merijo na podlagi 
prodajnih cen, navedenih v računih ali drugih listinah, 
zmanjšanih za vračila in popuste, odobrene ob prodaji, 
tudi zaradi zgodnejšega plačila. 
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Državne podpore 

Prihodki iz naslova državnih podpor se v začetku pripo
znajo, ko obstaja sprejemljivo zagotovilo, da bo družba 
prihodke prejela in da bo izpolnila pogoje v zvezi z nji
mi. Prihodki, prejeti za kritje stroškov, se pripoznavajo 
dosledno kot prihodki v obdobjih, v katerih nastajajo 
zadevni stroški, ki naj bi jih ti prihodki nadomestili. S 
sredstvi povezani prihodki se v izkazu poslovnega izida 
pripoznavajo dosledno med drugimi prihodki iz poslova
nja v dobi koristnosti posameznega sredstva. 

Finančni prihodki in finančni odhodki 

Finančni prihodki od obresti se pripoznajo ob njihovem 
nastanku z uporabo efektivne obrestne mere. 

Finančni odhodki obsegajo stroške izposojanja in se v 
izkazu poslovnega izida pripoznajo po metodi efektivnih 
obresti, razen tistih, ki se pripišejo nepremičninam, na
pravam in opremi v gradnji ali pripravi. 

Davek od dobička 

Davek od dobička poslovnega leta vključuje odmerjeni 
in odloženi davek. Davek od dobička se izkaže v izkazu 
poslovnega izida, razen v delu, ki je povezan s postavka
mi, izkazanimi neposredno v vseobsegajočem donosu. 
Odmerjeni davek se obračuna od obdavčljivega dobička 
za poslovno leto po davčnih stopnjah, ki veljajo na da
tum poročanja, in od morebitne prilagoditve davčnih 
obveznosti v povezavi s preteklimi poslovnimi leti. 

Odložena terjatev za davek

Odložene terjatve za davek se pripozna v vrednosti 
verjetnega razpoložljivega prihodnjega obdavčljivega 
dobička, v breme katerega bo v prihodnje mogoče 
uporabiti odloženo terjatev. Odložene terjatve za davek 
se zmanjšajo za znesek, za katerega ni več verjetno, da 
bo zanj mogoče uveljaviti davčno olajšavo, povezano s 
sredstvom.

Pri izkazovanju odloženega davka se uporablja metoda 
obveznosti po izkazu finančnega položaja, pri čemer se 
upoštevajo začasne razlike med knjigovodsko vredno
stjo sredstev in obveznostmi za potrebe finančnega po
ročanja ter vrednostmi za potrebe davčnega poročanja. 
Pri tem so izvzete naslednje začasne razlike: začetno 
pripoznanje sredstev ali obveznosti v poslu, kjer ne gre 
za poslovne združitve in ki ne vpliva niti na računovod
ski niti na obdavčljivi dobiček, in razlike v zvezi z nalož
bami v odvisna podjetja in skupaj obvladovana podjetja 
v tisti vrednosti, za katero obstaja verjetnost, da ne 
bo popravljena v predvidljivi prihodnosti. Prav tako se 
odloženi davek ne izkaže, ko gre za obdavčljive začasne 
razlike ob začetnem pripoznanju dobrega imena. Zne
sek odloženega davka temelji na pričakovanem načinu 
povračila oziroma poravnave knjigovodske vrednosti 
sredstev in obveznosti ob uporabi davčnih stopenj, 
veljavnih na datum poročanja. Odložene terjatve za 
davek in odložene obveznosti za davek se pobotajo, če 
obstaja zakonska pravica pobotati odmerjene terjatve 
za davek in odmerjene obveznosti za davek od dohodka 
ter so odloženi davki vezani na isto obdavčljivo pravno 
osebo in isti davčni organ.

Specifikacija učinkov prehoda na MSRP

V skladu z določbami MSRP1 je družba pri prehodu na 
uporabo MSRP, kot jih je sprejela EU, pripravila začetno 
bilanco stanja, v kateri so pripoznana vsa sredstva in 
vse obveznosti, katerih pripoznanje zahtevajo MSRP, 
kot jih je sprejela EU. Pri prehodu iz SRS na MSRP, kot 
jih je sprejela EU, ni bilo drugih sprememb v posame
znih postavkah v finančnih izkazih, razen zmanjšanja 
dolgoročnih časovnih razmejitev in pripoznanja prihod
kov v znesku 1.507 tisoč EUR (glej pojasnilo 3.2.11).
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3.2 Pojasnila K PostaVKaM    
  raČunoVodsKiH izKazoV

Vsa pojasnila se nanašajo na leto 2013, če ni drugače 
navedeno. Denarne enote v preglednicah so izkazane v 
EUR brez centov.

3.2.1. Dolgoročne premoženjske pravice 

Leto 2013

Nabavna vrednost

Vsebina 1.1.2013 Pridobitev Prenos v uporabo Odtujitev 31.12.2013

Dolgoročne premoženjske pravice 489.284 65.320 0 32.520 522.084

SKUPAJ 489.284 65.320 0 32.520 522.084

Popravek vrednosti

Vsebina   1.1.2013 Amortizacija Prenos v uporabo Odtujitev 31.12.2013

Dolgoročne premoženjske pravice 375.968 70.181 0 32.520 413.629

SKUPAJ 375.968 70.181 0 32.520 413.629

Neodpisana vrednost

Vsebina 1.1.2013 Povečanje Prenos v uporabo Zmanjšanje 31.12.2013

Dolgoročne premoženjske pravice 113.316 65.320 0 70.181 108.455

SKUPAJ 113.316 65.320 0 70.181 108.455
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Leto 2012

3.2.2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

Nabavna vrednost

Vsebina 1.1.2012 Pridobitev Prenos v uporabo Odtujitev 31.12.2012

Dolgoročne premoženjske pravice 415.333 73.950 0 0 489.283

SKUPAJ 415.333 73.950 0 0 489.283

Vsebina 1.1.2012 1.1.2013 Povečanje Zmanjšanje 31.12.2013

Dolgoročne AČR 221.190 180.191 0 40.997 139.194

SKUPAJ 221.190 180.191 0 40.997 139.194

Popravek vrednosti

Vsebina 1.1.2012 Amortizacija Prenos v uporabo Odtujitev 31.12.2012

Dolgoročne premoženjske pravice 304.430 71.536 0  0 375.967

SKUPAJ 304.430 71.536 0 0 375.967

Neodpisana vrednost

Vsebina 1.1.2012 Povečanje Prenos v uporabo Zmanjšanje 31.12.2012

Dolgoročne premoženjske pravice 110.903 73.950 0 71.537 113.316

SKUPAJ 110.903 73.950 0 71.537 113.316

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve predstavljajo 
dolgoročno odložene stroške do konca leta 2014 za  
zagotavljanje implementacije italijanske radarske slike 
od dobavitelja SELEX Sistemi Integrati S.p.A. v znesku 
77 tisoč EUR (v 2012 je bilo 115 tisoč EUR) in dolgo
ročno odložene stroške nadomestila za stavbno pravi
co na zemljišču Centra za vodenje in kontrolo zračnega 
prometa  ATCC na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana 
za obdobje do leta 2038 v znesku 62 tisoč EUR (v 2012 
je bilo 65 tisoč EUR).
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3.2.3. Opredmetena osnovna sredstva

Leto 2013

Nabavna vrednost

Vsebina  1.1.2013 Nabava Dokapitali-
zacija

Prenos v 
uporabo

Odtujitev 31.12.2013

Zemljišča 221.680 0 0 0 0 221.680

Zgradbe 277.842 16.266.204 0 0 0 16.544.046

Stvarni vložek 2013 0 0 48.275 0 0 48.275

Nepremičnine v gradnji 16.091.711 374.545 0 16.266.204 16.282 183.770

Proizvajalne naprave in stroji 14.831.689 12.167.931 0  966.766 26.032.854

Proizvajalne naprave in stroji  stvarni 
vložek 2007 69.251 0 0 0 31.901 37.350

Proizvajalne naprave in stroji v gradnji 10.689.736 1.581.454 0 11.897.351 0 373.839

Drobni inventar 95.370 2.296 0 0 19.711 77.955

SKUPAJ 42.277.279 30.392.430 48.275 28.163.555 1.034.660 43.519.769

Popravek vrednosti

Vsebina  1.1.2013 Amortizacija Dokapitali-
zacija

Prenos v 
uporabo

Odtujitev  31.12.2013

Zemljišča 0 0 0 0 0 0

Zgradbe 36.022 374.325 0 0 0 410.347

Stvarni vložek 2013 0 0 0 0 0 0

Nepremičnine v gradnji 0 0 0 0 0 0

Proizvajalne naprave in stroji 6.935.565 2.598.383 0 0 821.756 8.712.192

Proizvajalne naprave in stroji  stvarni 
vložek 2007 69.250 1 0 0 31.901 37.350

Proizvajalne naprave in stroji v gradnji 0 0 0 0 0 0

Drobni inventar 92.402 3.824 0 0 19.697 76.529

SKUPAJ 7.133.239 2.976.533 0 0 873.354 9.236.418
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Neodpisana vrednost

Vsebina  1.1.2013 Povečanje Dokapitali-
zacija

Prenos v 
uporabo

Zmanjšanje  31.12.2013

Zemljišča 221.680 0 0 0 0 221.680

Zgradbe 241.820 16.266.204 0 0 374.325 16.133.699

Stvarni vložek 2013 0 0 48.275 0 0 48.275

Nepremičnine v gradnji 16.091.711 374.545 0 0 16.282.486 183.770

Proizvajalne naprave in stroji 7.896.124 12.989.687 0 0 3.565.149 17.320.662

Proizvajalne naprave in stroji  
stvarni vložek 2007 1 31.901 0 0 31.902 0

Proizvajalne naprave in stroji v 
gradnji 10.689.736 1.581.454 0 0 11.897.351 373.839

Drobni inventar 2.968 21.993 0 0 23.535 1.426

SKUPAJ 35.144.040 31.265.784 48.275 0 32.174.748 34.283.351

Leto 2012

Nabavna vrednost

Vsebina 1.1.2012 Pridobitev Prenos v 
uporabo

Odtujitev 31.12.2012

Zemljišča 221.680 0 0 0 221.680

Zgradbe 277.842 0 0 0 277.842

Nepremičnine v gradnji 13.250.842 2.840.869 0 0 16.091.711

Proizvajalne naprave in stroji 13.748.001 1.157.035 0 73.347 14.831.689

Proizvajalne naprave in stroji  stvarni 
vložek 69.983 0 0 732 69.251

Proizvajalne naprave in stroji v gradnji 4.345.174 7.330.608 986.046  10.689.736

Drobni inventar 95.772 2.115 0 2.517 95.370

SKUPAJ 32.009.294 11.330.627 986.046 76.596 42.277.279
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Popravek vrednosti

Vsebina 1.1.2012 Amortizacija Prenos v 
uporabo

Odtujitev 31.12.2012

Zemljišča 0 0 0 0 0

Zgradbe 27.686 8.336 0 0 36.022

Nepremičnine v gradnji 0  0 0 0

Proizvajalne naprave in stroji 5.481.637 1.521.931 0 68.003 6.935.565

Proizvajalne naprave in stroji  stvarni 
vložek 57.170 12.745 0 665 69.250

Proizvajalne naprave in stroji v gradnji 0 0 0 0 0

Drobni inventar 89.834 5.002 0 2.434 92.402

SKUPAJ 5.656.327 1.548.014 0 71.102 7.133.239

Neodpisana vrednost

Vsebina 1.1.2012 Povečanje Prenos v 
uporabo

Zmanjšanje 31.12.2012

Zemljišča 221.680 0 0 0 221.680

Zgradbe 250.156 0 0 8.336 241.820

Nepremičnine v gradnji 13.250.842 2.840.869 0 0 16.091.711

Proizvajalne naprave in stroji 8.266.364 1.225.038 0 1.595.278 7.896.124

Proizvajalne naprave in stroji  stvarni 
vložek 12.813 665 0 13.477 1

Proizvajalne naprave in stroji v gradnji 4.345.174 7.330.608 0 986.046 10.689.736

Drobni inventar 5.938 4.549 0 7.519 2.968

SKUPAJ 26.352.967 11.401.729 0 2.610.656 35.144.040
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3.2.4. Terjatve za odložene davke

3.2.6. Kratkoročne poslovne terjatve

3.2.5. Zaloge

Družba ima na zalogi vitalne rezervne dele za radarske 
sisteme. Zaloge so ob začetnem pripoznavanju in na 
koncu obračunskega obdobja vrednotene po nabavni 
vrednosti.

Družba ima na dan 31. 12. 2013 do kupcev v državi in 
tujini 2.634 tisoč EUR ne zapadlih terjatev, 36 tisoč EUR 
zapadlih terjatev do 30 dni, 4 tisoč EUR zapadlih terjatev 
do 60 dni in 5 tisoč EUR zapadlih terjatev nad 90 dni. 

Vsebina 1.1.2012 31.12.2012 Zmanjšanje Povečanje 31.12.2013

Za jubilejne nagrade 59.834 50.410 35.583 0 14.827

Za pozaposlitvene učinke 265.846 224.327 81.559 0 142.768

Za letni dopust 61.000 51.907 0 1.391 53.298

SKUPAJ 386.680 326.644 117.142 1.391 210.893

Vsebina 31.12.2013 Popravki 31.12.2013  31.12.2012 1. 1. 2012

Terjatve do kupcev do kupcev v državi 163.780 0 163.780 130.575 140.567

Terjatve do kupcev do kupcev v tujini 4.674.090 2.156.225 2.517.865 2.660.498 2.957.523

Terjatve do državnih inštitucij 243.135 0 243.135 417.339 260.161

Druge poslovne terjatve 687 0 687 1.629 818

SKUPAJ 5.081.692 2.156.225 2.925.467 3.210.041 3.359.069

Vsebina 1.1.2012 31.12.2012 Zmanjšanje Povečanje 31.12.2013

Rezervni deli 242.422 254.978 2.503 406.205 658.680

SKUPAJ 242.422 254.978 2.503 406.205 658.680

Terjatve za odložene davke je družba pripoznala na pod
lagi izračuna dolgoročnih rezervacij za jubilejne nagrade 
in pozaposlitvene zaslužke ter rezervacij za neizkoriščen 
letni dopust.

Popravke terjatev, ob koncu posameznega obračunske
ga obdobja, družba oblikuje in utemelji v imenu in na 
osnovi podatkov organizacije Eurocontrol. Terjatve niso 
zavarovane.
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Vsebina 2013 2012

Stanje 1.1. 1.614.979 1.012.663

Oblikovanje popravkov vrednosti v letu 541.245 602.317

Izterjane odpisane terjatve  

Dokončen odpis (izbris) terjatev  

Stanje 31.12. 2.156.225 1.614.979

Vsebina 31.12.2013 31.12.2012

Nova Ljubljanska banka 2.252 1.006

Banka Koper 20.796 12.340

UniCredit banka 1.749 4.594

SKUPAJ 24.797 17.940

Vsebina 31.12.2013 31.12.2012 1.1.2012

Kratkoročno odloženi stroški 396.219 473.606 443.153

SKUPAJ 396.219 473.606 443.153

Gibanje popravka vrednosti terjatev:

3.2.7. Denarna sredstva

3.2.8. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Družba je oblikovala kratkoročne časovne razmejitve, 
za vnaprej vplačano članarino prvega kvartala leta 2014 
Evropski organizaciji za varnost zračne plovbe, Eurocon
trol (European Organisation for the Safety of Air Naviga
tion).
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3.2.9. Kapital

Vlada Republike Slovenije je na osnovi 27. člena Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju 
navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni list RS, št. 
109/09, ZZNSZPB) odločila, da se v javno podjetje Kon
trola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., kot stvarni 
vložek vložijo sredstva v skupni vrednosti 4.434.587,66 
EUR, po stanju na dan 30. 9. 2013.

Na osnovi aktuarskega izračuna, ki ga je odobrilo poslo
vodstvo, so bile pripoznane rezervacije za jubilejne na
grade in pozaposlitvene zaslužke. Ustrezno temu so bile 
usklajene tudi terjatve za odložene davke. 

Aktuarske predpostavke 

Pri aktuarskem izračunu so uporabljene tablice smr
tnosti prebivalstva Slovenije iz leta 2007. Pri upoštevani 
fluktuaciji zaposlenih je upoštevan odstotek 0,3 % letno 
za leto 2014 za odpoved delovnega razmerja s strani 
delojemalca. Fluktuacija zaposlenih zaradi odpovedi 
delovnega razmerja s strani delodajalca ni upoštevana. 
Pri upoštevanju predpostavk upokojevanja je upoštevan 
predvideni datum upokojitve za posameznega zapo
slenca izračunan na podlagi podatkov o spolu, datumu 

3.2.10. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve

Vsebina Pokojnine, jubilejne 
nagrade, za pozapos-

litvene učinke

Tožbe in 
odškodnine

Rezervacije za 
letni dopust

Druge pasivne 
časovne razmejitve

Skupaj

Stanje 31. decembra 2012 2.177.897 405.227 610.673 1.507.226 4.701.023

Spremembe v letu: 323.847 114.773 16.364 1.507.226 1.929.482

Oblikovanje 0  627.037 0 627.037

Prenos iz drugih obveznosti 0  0 0 0

Črpanje 0  0 0 0

Odprava 323.847 114.773 610.673 1.507.226 2.556.519

Stanje 31. decembra 2013 1.854.050 290.454 627.037 0 2.771.541

Stvarni vložek predstavljajo osnovna sredstva v knjigo
vodski vrednosti 48.274,42 EUR in v poslovnih knjigah 
javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, 
d. o. o. izkazane dolgoročne poslovne obveznosti do Vla
de Republike Slovenije v vrednosti 4.386.313,24 EUR.

rojstva in doseženi skupni delovni dobi na dan 31. 12. 
2013 v skladu s 27. členom ZPIZ2 (upoštevajo se pogoji 
za pridobitev pravice do starostne pokojnine) in s 3. 
alineo 1. odstavka 28. člena (delo pred 18tim letom). 
Zgodnejše ali poznejše upokojevanje glede na pred
videni datum upokojitve ni upoštevano. Vse finančne 
predpostavke so določene nominalno. Za leta 2014 in 
2015 so upoštevane stopnje povečanja povprečnih plač 
v Republiki Sloveniji iz Jesenske napovedi gospodarskih 
gibanj 2013, ki jo je na svoji spletni strani dne 1. 10. 2013 
objavil UMAR. Od leta 2016 naprej je predvideno, da se 
bodo povprečne plače v Republiki Sloveniji letno višale 
za 2 % inflacijo in za realno rast (2017 za 0,5 %, kasneje 
za 1,3 %). Predpostavlja se, da se zneski iz Uredbe ne 
bodo povišali v letih 2014 in 2015, kasneje se predvide
va rast teh zneskov skladno z inflacijo.  
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Rezervacije za primer izplačila odškodnine v zadevi izre
dne odpovedi o zaposlitvi, oblikovane v predhodnem ob
dobju, so bile v delu sodno rešene zadeve odpravljene v 
višini 115 tisoč EUR. 

Družba je že v letu 2008 v skladu z določili 9. poglavja 
Uvoda v SRS na osnovi sprememb računovodskih ocen 
sprejela prilagoditev knjigovodske vrednosti dela sred
stev, ki temeljijo na novih informacijah ob utemeljeni 
predpostavki sedanjih in bodočih gospodarskih koristi. 
Učinek spremembe računovodske ocene v letu 2008 je 
vplival na povečanje sredstev in posledično prihodkov 
tekočega obdobja.

Smiselnost pripoznavanja razlike med načrtovanimi 
prihodki in stroški ter dejanskimi prihodki in stroški v 
posameznem koledarskem letu je utemeljena z načinom 
obračunavanja preveč ali premalo dobljenih sredstev v 

Družba ima odobrene tri dolgoročne kredite, in sicer dva 
dolgoročna kredita pri Banki Koper, d. d. in en dolgoročni 
kredit pri UniCredit Banki Slovenija, d. d.:
•	Kredit odobren v znesku 3.231 tisoč EUR, kredito

dajalec je Banka Koper, d. d., obrestna mera je 3M 
EURIBOR + 0,315 odstotne točke. Kredit se vrača 
v trimesečnih obrokih, končni rok vračila pa je 1. 2. 
2019. 

•	Kredit odobren v znesku 11.500 tisoč EUR, kredito
dajalec je Banka Koper, d. d., obrestna mera je 3M 
EURIBOR + 1,90 odstotne točke. Kredit se vrača v 
trimesečnih obrokih, končni rok vračila je 1. 4. 2021.

•	Kredit odobren v znesku 7.000 tisoč EUR, kredito
dajalec je UniCredit Banka Slovenija, d. d., obrestna 
mera je 3M EURIBOR + 3,70 odstotne točke letno. 

stroškovni bazi. Tak način je določen v naslednjih doku
mentih EU:
•	Uredba komisije št. 1794/2006 z dne 6. 12. 2006 o 

določitvi skupne ureditve pristojbin za navigacijske 
službe zračnega prometa (Uradni list EU, št. 341 z dne 
7.12.2006), člen 10, Priloga VI;

•	Uredba o terminalni pristojbini za storitve navigacijskih 
služb zračnega prometa (Uradni list RS, št. 103 z dne 5. 
10. 2006), člen 9;

•	Sklep razširjene komisije Eurocontrol št. 81 o spre
membi načel za določanje stroškovne baze za pristo
jbine na zračnih poteh in izračun cene za enoto storitve 
(Uradni list RS, št. 3 z dne 11. 1. 2005), člen 1 odstavek 
1.5.

Na osnovi predhodnih ocen in prehoda na MSRP, kot jih je 
sprejela EU, je družba zmanjšala dolgoročne časovne raz
mejitve in pripoznala prihodke v znesku 1.507 tisoč EUR.

Vsebina 31.12.2013 31.12.2012

Dolgoročna posojila  dobljena pri bankah v državi 11.548.309 10.321.440

SKUPAJ 11.548.309 10.321.440

3.2.11. Dolgoročne finančne obveznosti

Kredit se vrača v trimesečnih obrokih, prvi obrok 
zapade v plačilo 1. 3. 2015, končni rok vračila je 1. 
6. 2018. Na dan 31. 12. 2013 je kredit črpan v višini 
2.700 tisoč EUR.

V letu 2014 zapadejo v plačilo obroki v skupnem znesku 
1.473 tisoč EUR, ki so izkazani v postavkah kratkoročnih 
obveznosti. Tako družba na dan 31. 12. 2013 iz naslova 
dolgoročnih finančnih obveznosti izkazuje dolg v znesku 
11.548 tisoč EUR. Družba za prejem posojil ni zastavila 
nobenih lastnih nepremičnin ali drugega premoženja.
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Vsebina Gavnica 
na dan 

31.12.2013

Obdobje

Leto 2014 Leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Leto 2018 2019–2021 

Stanje glavnic bančnih posojil, 
njihova zapadlost po letih 13.021.440 1.473.131 2.873.131 2.873.131 2.873.131 2.873.131 4.355.785

Predvidene obresti 0 385.000 475.000 475.000 389.000 303.000 217.000

SKUPAJ 13.021.440 1.858.131 3.348.131 3.348.131 3.262.131 3.176.131 4.572.785

Vsebina 31.12.2013 31.12.2012

Kratkoročna posojila dobljena pri bankah v državi 6.723.131 3.573.131

SKUPAJ 6.723.131 3.573.131

Vsebina 31.12.2013 31.12.2012

Obveznosti do dobaviteljev  doma 807.017 3.181.741

Obveznosti do dobaviteljev  tujina 509.887 1.162.869

Obveznosti do zaposlencev 746.995 891.774

Obveznosti do državnih inštitucij 924.219 1.197.008

Ostale poslovne obveznosti 95.519 38.114

SKUPAJ 3.083.637 6.471.506

3.2.12. Kratkoročne finančne obveznosti

3.2.13. Kratkoročne poslovne obveznosti

Kot kratkoročno finančno obveznost družba izkazuje 
obveznosti iz naslova dolgoročnih kreditov za obroke, 
ki zapadejo v plačilo v letu 2014 v skupnem znesku 
1.473 tisoč EUR (glej tudi pojasnilo 3.2.11.) in  

Družba na dan 31. 12. 2013 ne izkazuje zapadlih obvezno
sti. Obveznost za davek od dobička pravnih oseb je v letu 
2013 znašala 152.610 EUR.

5.250 tisoč EUR do Unicredit Banke Slovenija, d. d. iz 
naslova kratkoročnega kredita, ki zapade v letu 2014. 
Obrestna mera kratkoročnega kredita je 1M EURIBOR 
+ 2,80 odstotne točke.
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Vsebina 2013 2012 Indeks 13/12 Struktura 2013

Prihodki od prodaje storitev  doma 566.406 599.215 95 1,74

Prihodki od prodaje storitev  tujina 1.850 2.160 86 0,01

Prihodki od prodaje storitev  preletne pristojbine 27.548.487 30.106.916 92 84,81

Prihodki od prodaje storitev  terminalske pristojbine 2.860.149 2.862.257 100 8,80

Prihodki – under recovery  preletne pristojbine 1.507.226 567.631 0 4,64

SKUPAJ 32.484.118 34.138.179 95 100,00

Vsebina 2013 2012 Indeks 13/12 Struktura 2013

Subvencije EU 0 136.476 0 0,00

Prihodki od odprave rezervacij 254.172 238.870  95,51

Drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki 11.942 4.406 271 4,49

SKUPAJ 266.114 379.752 70 100,00

V skladu s Pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij v 
zvezi s sredstvi za zagotavljanje navigacijskih služb zrač
nega prometa v prehodnem obdobju, s katero je bilo 
zagotovljeno opravljanje storitev zračnega prometa na 
varen, učinkovit, nepretrgan in trajnosten način, kot je 
določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 1035/2011 

(prej Uredbi Komisije (ES) 2096/2005) je bil določen 
znesek najemnine za obdobje leta 2010 in 2011 v višini 
1.982 tisoč EUR. Vkalkulirana višina letne najemnine je 
enaka letni amortizaciji sredstev v najemu. V letu 2013 
najemnina, iz razlogov nejasnosti določitve infrastruktu
re, ni bila vklakulirana. 

3.2.14. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

3.2.15. Čisti prihodki iz prodaje

3.2.16. Drugi poslovni prihodki
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Vsebina 2013 2012 Indeks 13/12 Struktura 2013

Stroški pomožnega materiala 2.546 109 2.336 0,52

Stroški energije 299.472 277.608 108 60,86

Stroški nadomestnih delov in materiala za 
vzdrževanje 78.327 58.608 134 15,92

Odpis drobnega inventarja – življenjska doba do 
enega leta 6.647 5.764 115 1,35

Stroški pisarniškega materiala in strokovne 
literature 62.745 50.487 124 12,75

Drugi stroški materiala 42.364 19.153 221 8,61

SKUPAJ 492.101 411.729 120 100,00

Vsebina 2013 2012 Indeks 13/12 Struktura 2013

Stroški prevoznih storitev 4.027 5.811 69 0,07

Stroški interneta in telefonije 533.915 477.033 112 9,72

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem 724.502 600.963 121 13,18

Najemnine 458.685 587.160 78 8,35

Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 275.829 384.405 72 5,02

Stroški plačilnega prometa  16.401 12.072 136 0,30

Stroški zavarovalnih premij 260.868 299.329 87 4,75

Stroški intelektualnih in osebnih storitev 310.019 294.137 105 5,64

Stroški sejmov, reklame in reprezentance 117.455 132.458 89 2,14

Stroški izplačil po pogodbah o delu, avtorskih 
pogodbah in študentskega servisa 93.819 143.246 65 1,71

Stroški sejnin nadzornega sveta in sveta delavcev 60.686 54.172 112 1,10

Stroški ARSO (letalska meteo.)  v fazi preleta 873.642 1.330.051 66 15,89

Stroški ARSO (letalska meteo.)  v fazi terminala 393.497 563.990 70 7,16

Stroški CAA  v fazi preleta 463.920 441.222 105 8,45

Stroški CAA  v fazi terminala 49.448 77.742 63 0,89

Drugi stroški storitev 858.740 697.300 123 15,63

SKUPAJ 5.495.453 6.101.091 90 100

3.2.17. Stroški porabljenega materiala in storitev

Stroški materiala

Stroški storitev
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Vsebina 2013 2012 Indeks 13/12 Struktura 2013

Plače zaposlencev 14.977.471 14.873.243 101 75,32

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja 
zaposlencev 565.211 555.753 102 2,84

Drugi stroški pokojninskih zavarovanj 1.334.790 1.318.921 101 6,71

Stroški drugih socialnih zavarovanj 1.180.256 1.082.912 109 5,94

Beneficirana delovna doba 911.673 918.557 99 4,58

Stroški prehrane in prevoza zaposlenih 730.375 623.202 117 3,67

Regres za letni dopust 168.748 164.217 103 0,85

Odpravnine 0 19.329  0,00

Jubilejne nagrade in druge nagrade zaposlencem 17.228 11.255 153 0,09

SKUPAJ 19.885.752 19.567.389 102 100,00

Vsebina 2013 2012 Indeks 13/12 Struktura 2013

Amortizacija neopredmetenih sredstev 111.179 71.536 155 3,60

Amortizacija zgradb 374.325 8.336 4.490 12,12

Amortizacija opreme in nadomestnih delov 2.598.383 1.534.676 169 84,15

Amortizacija drobnega inventarja 3.824 5.003 76 0,12

SKUPAJ 3.087.711 1.619.551 191 100,00

Vsebina 2013 2012 Indeks 13/12 Struktura 2013

Odhodki od prevrednotenja osnovnih sredstev 147.339 1.276 11.547 21,39

Odhodki od prevrednotenja dolgov in terjatev 541.354 602.425 0 78,61

SKUPAJ 688.693 603.701 114 100,00

3.2.18. Stroški dela

3.2.19. Odpisi vrednosti

Družba je v letu 2013 dodatno oblikovala popravek vre
dnosti terjatev v znesku 574 tisoč EUR na osnovi podat
kov Eurocontrol, ki predvideva odpis terjatev do družbe 
Adrie Airways.
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Vsebina 2013 2012 Indeks 13/12 Struktura 2013

Drugi poslovni odhodki 1.662.262 1.570.905 106 95,76

Prispevki za invalide 22.996 20.800 111 1,32

Stroški donatorstva in humanit. pomoč 50.618 58.805 86 2,92

Drugi poslovni odhodki   0 0,00

SKUPAJ 1.735.876 1.650.510 105 100,00

Vsebina 2013 2012 Indeks 13/12 Struktura 2013

Prihodki iz danih posojil 1.075 16.144 7 95,22

Prihodki iz poslovnih terjatev 54 129 42 4,78

SKUPAJ 1.129 16.273 7 100,00

Vsebina 2013 2012 Indeks 13/12 Struktura 2013

Obresti za prejeta posojila 429.936 99.661 431 99,51

Odhodki iz poslovnih obveznosti 2.125 439 484 0,49

SKUPAJ 432.061 100.100 432 100,00

Vsebina 2013 2012 Indeks 13/12 Struktura 2013

Odškodnine 14.071 2.455 573 55,92

Drugi prihodki 11.090 67 16.552 44,08

SKUPAJ 25.161 2.522 998 100,00

3.2.20. Drugi poslovni odhodki 

3.2.21. Finančni prihodki 

3.2.22. Finančni odhodki

3.2.23. Drugi prihodki

Večji del drugih poslovnih odhodkov izhaja iz plačane 
letne članarine Evropski organizaciji za varnost zračne 
plovbe, Eurocontrol v znesku 1.581 tisoč EUR.
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Vsebina 2013 2012

Odmerjen davek 56.561 171.811

Odloženi davki 34.192 60.036

Davek iz dobička skupaj 22.369 111.774

Dobiček pred obdavčitvijo 957.019 4.075.577

Davek od dobička (17% za 2013, 18% za 2012) 162.693 733.604

Davek od davčnih olajšav 223.995 723.946

Davek od nepriznanih odhodkov 152.053 222.189

Skupaj davek od dobička 90.752 231.847

Efektivna davčna stopnja 5,58% 3,16%

Vsebina 2013 2012 Indeks 13/12 Struktura 2013

Normalni stroški splošnih dejavnosti z amortizacijo 30.696.891 29.756.169 103 100,00

SKUPAJ 30.696.891 29.756.169 103 100,00

3.2.24. Davčni obračun – davek od dohodka pravnih oseb

Prilagoditev na efektivno davčno stopnjo

3.2.25. Členitev stroškov po funkcionalnih skupinah
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Knjigovodska 
vrednost 

na dan 
31.12.201

Neposredna 
vrednost na 

borznih trgih  
(1. kategorija)

Vrednost določena na 
podlagi primerljivih 

tržnih podatkov  
(2. kategorija)

Vrednosti ni 
mogoče pridobiti iz 

tržnih podatkov
 (3. kategorija

Sredstva merjena po nabavni 
vrednosti, kjer je poštena vrednost 
razkrita

Poslovne terjatve 2.682.332   2.682.332

Denarna sredstva 24.797 24.797  

Obveznosti merjene po nabavni 
vrednosti, kjer je poštena vrednost 
razkrita

Prejeta posojila 18.271.440   18.271.440

Poslovne obveznosti  kratkoročne in 
dolgoročne 1.412.423   1.412.423

3.2.26. Poštena vrednost

Poslovodstvo ocenjuje, da poštene vrednosti finančnih 
sredstev in finančnih obveznosti bistveno ne odstopajo od 
knjigovodskih.

Hierarhija poštene vrednosti

3.2.27.  Finančni instrumenti in obvadovanje 
finančnih tveganj

Med pomembnejša finančna tveganja, ki jim je 
izpostavljena družba uvrščamo: tveganje spremembe 
obrestne mere, likvidnostno tveganje in kreditno 
tveganje.

Tveganje spremembe obrestne mere

Družba izkazuje dolgoročne finančne obveznosti v višini 
11.548.309 EUR, (2012: 10.321.440 EUR). Kratkoročni 
del finančnih obveznosti je na dan 31. 12. 2013 v višini 
6.723.131 EUR, (2012: 3.573.131 EUR). Nepričakovana 
rast variabilnih obrestnih mer lahko ogrozi načrtovane 
poslovne rezultate družbe, zato je tveganje spremembe 
obrestne mere za družbo pomembno.
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Učinek morebitnih sprememb višine variabilnih 
obrestnih mer na prihodnji poslovni izid je prikazan  
v spodnji tabeli.

Analiza občutljivosti 

Analiza občutljivosti finančnih obveznosti na 
spremembe variabilnih obrestnih mer je narejena 
ob predvidevanju morebitne spremembe variabilnih 
obrestnih mer, v višini 0,5 %. Pri izračunu smo 
upoštevali povprečno obrestno mero vseh najetih 
posojil.

Likvidnostno tveganje

Usklajevanje sredstev na aktivni strani in obveznosti 
na pasivni strani po različnih ročnostih je ključnega 
pomena za zagotavljanje trajne plačilne sposobnosti.

Razpoložljivost zadostnih finančnih virov v določenem 
obdobju je ključna za zagotovitev pravočasne porav
nave tekočih obveznosti. Tako nezadostni finančni viri, 

Stanje obveznosti, vezanih na posamezno 
variabilno obrestno mero

31.12.2013 Povišanje 
obrestne mera 

za 0,5%

Znižanje  
obrestne mere  

za 0,5%

višina obveznosti

3M EURIBOR 18.271.440 91,357 91.357

Stanje obveznosti, vezanih na posamezno 
variabilno obrestno mero

31.12.2012 Povišanje 
obrestne mera  

za 0,5%

Znižanje  
obrestne mere  

za 0,5%

 višina obveznosti 

3M EURIBOR 13.894.571 69.673 69.673

kot tudi oportunitetne izgube presežnega denarja na 
bančnih računih, predstavljajo t. i. likvidnostna tvega
nja. Nad roki zapadlosti obveznosti do dobaviteljev, 
finančnih institucij, države in drugih imamo zagotovljen 
sistemski nadzor, tako da pravočasno in redno poravna
vamo obveznosti do upnikov.

Do 1 leta Od 1 do 5 let Nad 5 let Skupaj

2013     

Posojila in krediti 6.723.131 5.794.692 5.753.617 18.271.440

Predvidene obresti od vseh posojil 385.000 937.000 170.000 1.492.000

Obveznosti do dobaviteljev 1.316.904   1.316.904

Druge poslovne obveznosti 1.766.733   1.766.733
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Kreditno tveganje

Tveganja, da stranke ne bodo pravočasno izpolnile 
svojih pogodbenih obveznosti, oziroma tako imenovana 
kreditna tveganja, sproti ugotavljamo in pripravljamo 
ustrezne ukrepe za izterjavo poslovnih terjatev. Na ta 
način se zavarujemo pred negotovostjo plačil, kar bi 
lahko otežilo načrtovanje prihodnjih denarnih tokov. 
Negotovosti glede izpolnitve obveznosti nasprotnih 
strank bi zato pomenilo dodatno zadolževanje, kar 
se odrazi na dodatnih stroških financiranja. Popravke 
terjatev, ob koncu posameznega obračunskega 
obdobja, družba oblikuje in utemelji v imenu in na 
osnovi podatkov družbe Eurocontrol.

3.2.28. Posli s povezanimi osebami

Družba opravlja storitve tudi različnim organom, 
agencijam in podjetjem, v katerih nastopa Republika 
Slovenija kot večinski ali manjšinski lastnik. Vsi posli 
z navedenimi osebami so sklenjeni pod normalnimi 
komercialnimi pogoji, ki niso ugodnješi od tistih, pod 
katerimi so sklenjeni z drugimi strankami.

3.2.29. Dogodki po datumu izdelave bilance stanja

Od datuma računovodskih izkazov do dneva priprave 
tega poročila ni bilo ugotovljenih takšnih dogodkov, 
ki bi vplivali na resničnost in poštenost prikazanih 
računovodskih izkazov za leto 2013.

3.2.30. Potencialne obveznosti

Družba nima potencialnih obveznosti, ki ne bi bile 
ustrezno zajete v bilanci stanja na dan 31. 12. 2013.

3.2.31. Zneski porabljeni za revizorja

Namen porabljenih zneskov 2013 2012

Revidiranje letnega poročila 14.000 14.000

Druge storitve revidiranja 6.500 0

SKUPAJ 20.500 14.000
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3.2.32. Druga razkritja

Poslovodstvo družbe predstavlja zakoniti zastopnik 
družbe, direktor dr. Franc Željko Županič. Zakoniti 
zastopnik je zaposlen v podjetju na podlagi individualne 
pogodbe o zaposlitvi od 21. 3. 2008 dalje. Dne 20. 3. 
2013 je dr. Francu Željku Županiču prenehal predhodni 

Spremenljivi prejemek je izplačan v skladu z Zakonom 
o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah 
v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/10 in 8/11). Dne 
20. 3. 2013 je direktorju prenehal predhodni mandat, 
zato je bil upravičen do izplačila celotnega zneska 
spremenljivega prejemka za uspešnost poslovanja za 
leto 2012 ter druge polovice spremenljivega prejemka 
(odloženi del) za leti 2010 in 2011 .

Prejemki (bruto) članov nadzornega sveta v letu 2013 so 
prikazani v spodnji tabeli:

V EUR Osnovno 
plačilo

Spremenljivi 
prejemek

Bonitete Povračilo 
stroškov 
prehrane

Regres Dodatno 
pokojninsko 
zavarovanje

SKUPAJ

Franc Željko Županič 105.352,29 55.636,05 1.113,38 784,92 0,00 2.819,04 165.705,68

V EUR Sejnina Osnovno plačilo za 
opravljanje funkcije

Povračilo stroškov SKUPAJ

Žiga Ogrizek 1.840,00 6.199,92 8.039,92

Zoran Pajić 1.680,00 6.199,92 7.879,92

Janez Kolar 1.440,00 6.819,96 122,55 8.382,51

Janez Hrovat 1.840,00 6.199,92 118,95 8.158,87

Dušan Hočevar 1.840,00 9.300,00 195,50 11.335,50

SKUPAJ 8.640,00 34.719,72 437,00 43.796,72

Družba do direktorja nima odprtih terjatev iz naslova 
posojil.

Nadzorni svet je bil v letu 2013 sestavljen iz petih članov, 
od tega treh zastopnikov interesov ustanovitelja in dveh 
predstavnikov delavcev. Člani nadzornega sveta so upravi
čeni do plačil na podlagi Akta o ustanovitvi javnega podje
tja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. in Sklepa 
ustanovitelja, št. 40027/20111175 z dne 28. 7. 2011.

mandat, dne 21. 3. 2013 pa je nastopil nov petletni 
mandat direktorja družbe. 

V razpredelnici so prikazani prejemki (bruto) direktorja 
družbe v letu 2013:
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3.2.33. Predlog delitve dobička  

Na podlagi tretjega odstavka 24. člena Akta o 
ustanovitvi javnega podjetja Kontrola zračnega prometa 
Slovenije, d. o. o., (v nadaljevanju Akt o ustanovitvi) 
direktor družbe predlaga uporabo bilančnega dobička. 
Nadzorni svet družbe v skladu s 16. členom ter prvim 
odstavkom 30. člena Akta o ustanovitvi preveri predlog 
za uporabo bilančnega dobička, o uporabi bilančnega 
dobička pa odloča ustanovitelj na podlagi 11. člena 
Akta o ustanovitvi.

Družba je v letu 2013 ustvarila 866.267,78 EUR čistega 
dobička.

Na podlagi 64. člena ZGD1 in 27. člena ZZNSZPB 
se iz čistega dobička poslovnega leta 2013 zaradi 
povečanja osnovnega kapitala družbe, ki se je iz 
1.091.118,00 EUR povečal na 5.525.705,66 EUR, 
oblikujejo zakonske rezerve v višini 10 % stvarnega 
vložka, v znesku 443.459,00 EUR.

Na podlagi tretjega odstavka 230. člena ZGD1 se 50 % 
zneska čistega dobička poslovnega leta 2013, ki ostane 
po uporabi dobička za oblikovanje zakonskih rezerv, 
uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička v višini 
211.404,39 EUR, tako da čisti dobiček poslovnega leta 
2013 po uporabi znaša 211.404,39 EUR.

Družba izkazuje na dan 31. 12. 2013 bilančni dobiček v 
znesku 211.404,39 EUR.

Ustanovitelju družbe se predlaga, da se bilančni 
dobiček v znesku 211.404,39 EUR, ki je sestavljen iz 
preostanka čistega dobička poslovnega leta 2013 po 
njegovi uporabi, v celoti nameni za oblikovanje drugih 
rezerv iz dobička.

Z zgoraj navedenim predlogom za uporabo bilančnega 
dobička se zasledujejo usmeritve evropske zakonodaje, 
ki ureja vodenje in kontrolo zračnega prometa oziroma 
zagotavljanje navigacijskih služb zračnega prometa, 
ki dovoljuje le potrebno krepitev kapitala, ter določbe 
27. člena ZZNSZPB glede oblikovanja drugih rezerv 
iz dobička. ZZNSZPB v 27. členu izrecno določa, 
da druge rezerve iz dobička pripadajo dejavnosti 
navigacijskih služb zračnega prometa, ki jih opravlja 
javno podjetje.

S predlagano uporabo bilančnega dobička bo družba 
lahko izpolnjevala tehničnotehnološke in operativne 
zahteve in s tem povezana potrebna investicijska 
vlaganja v infrastrukturo za izvajanje navigacijskih služb 
zračnega prometa, zlasti za zagotavljanje ustrezne 
zmogljivosti, kot jo zahteva zavezujoči vseevropski cilj 
na predmetnem ključnem performančnem področju 
in kot izhaja iz slovenskih in evropskih predpisov, 
z namenom zagotavljanja varnega, kakovostnega, 
učinkovitega in neprekinjenega izvajanja storitev. 
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3.2.34. Izjava o odgovornosti poslovodstva  

V skladu z določili 60 a. člena ZGD1 je direktor 
družbe dne 15. 5. 2014 potrdil računovodske izkaze in 
uporabljene računovodske usmeritve ter pojasnila k 
računovodskim izkazom za javno objavo.

Direktor družbe je odgovoren za pripravo letnega 
poročila tako, da leto predstavlja resnično in pošteno 
sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega 
poslovanja za leto 2013.

Direktor potrjuje, da so bile dosledno uporabljene 
ustrezne računovodske usmeritve in da so bile 
računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti 
in dobrega gospodarjenja. Direktor tudi potrjuje, da 
so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na 
osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe 
ter v skladu z veljavno zakonodajo in z Mednarodnimi 
računovodskimi standardi.

Direktor je tudi odgovoren za ustrezno vodeno 
računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za 
zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in 
odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma 
nezakonitosti.

Davčne oblasti lahko kadar koli v roku 5 let po poteku 
leta, v katerem je bilo treba odmeriti davek, preverijo 
poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči 
nastanek dodatne obveznosti plačila davka, zamudnih 
obresti in kazni iz naslova DDPO ali drugih davkov ter 
dajatev. Direktor družbe ni seznanjen z okoliščinami, ki 
bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz 
tega naslova.

Zgornji Brnik, 15. maja 2014
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POMEN IZRAZOV IN KRATIC
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ACC Območna kontrola 
zračnega prometa

Area Control Centre

ACE Report Poročilo stroškovne 
učinkovitosti upravljanja 
zračnega prometa

ATM Cost Effectiveness 
Report

ADQ Kakovost letalskih 
podatkov

Aeronautical Data Quality

ADS-B Samodejni odvisni 
nadzor  difuzija

Automatic Dependant 
System  Broadcast

ADXP Protokol izmenjave 
aeronavtičnih podatkov

Aeronautical Data Exchange 
Protocol

AFTN Letalsko fiksno 
telekomunikacijsko 
omrežje

Aeronautical Fixed 
Telecommunication Network

AIC Letalska okrožnica Aeronautical Information 
Circular

AIP Zbornik letalskih 
informacij

Aeronautical Information 
Publication

AIP SUP Dodatek k Zborniku 
letalskih informacij

AIP Supplement

AIRAC Nadzorovan sistem 
za dopolnjevanje in 
obnavljanje zrakoplovnih 
informacij, predpisov in 
nadzora

Aeronautical Information 
Regulation and Control

AIRAC 
AMDT

Dopolnilo AIRAC AIRAC Amendment

AIS Služba letalskih 
informacij

Aeronautical Information 
Services

AIXM Model za izmenjavo 
letalskih informacij

Aeronautical Information 
Exchange Model

AMC Celica za upravljanje 
zračnega prostora

Airspace Management Cell

AMHS Sistem za avtomatsko 
predajo sporočil

Aeronautical Message 
Handling System

ANS Navigacijska služba 
zračnega prometa

Air Navigation Service

ANSP Izvajalci storitev 
navigacijskih služb 
zračnega prometa

Air Navigation Service 
Provider

ARO Služba zrakoplovnih 
informacij

Aeronautical Reporting 
Office

ATCA Združenje kontrolorjev 
zračnega prometa

Air Traffic Control Association

ATCC Center za vodenje 
in kontrolo zračnega 
prometa

Air Traffic Control Centre

ATFM Upravljanje pretoka 
zračnega prometa

Air Traffic Flow Management

ATM Upravljanje zračnega 
prometa

Air Traffic Management

ATM Master 
Plan

Osrednji načrt za 
upravljanje zračnega 
prometa v Evropi

European Air Traffic 
Management Master Plan

ATS Službe zračnega 
prometa

Air Traffic Services

BLUE – MED 
FAB 

Funkcionalni blok 
zračnega prostora  
BLUE MED 
(Mediteranski 
funkcionalni blok 
zračnega prostora)

Functional Airspace Block 
BLUE MED (Mediterranean 
Functional Airspace Block)

CANSO Mednarodna organizacija 
civilnih navigacijskih 
služb zračnega prometa

The Civil Air Navigation 
Services Organization

CEAP Srednje in vzhodno 
evropska platforma 
izvajalcev navigacijskih 
služb zračnega prometa

Central and East European 
ANSP Platform

CFMU Osrednja enota za 
upravljanje pretoka 
zračnega prometa

Central Flow Management 
Unit

CNS Komunikacije, navigacija 
in nadzor

Communication, Navigation 
and Surveillance

COM Komunikacije Communication

CRCO Centralni urad za 
zaračunavanje pristojbin 
pri Eurocontrolu

Central Route Charges 
Office

DCT Sistem direktnega 
načrtovanja letov

Direct Flight

DEP Odlet Departure

EAD Evropska baza 
zrakoplovnih podatkov

European AIS Data Base

EBIT Dobiček iz poslovanja 
(Dobiček pred obrestmi 
in davki)

Earnings Before Interest and 
Taxes

EBITDA Poslovni izid pred 
obrestmi in davki, 
depreciacijo in 
amortizacijo

Earnings Before Interest, 
Taxes, Depreciation and 
Amortization

ECAC Evropska konferenca 
civilnega letalstva

European Civil Aviation 
Conference

EoSM Učinkovitost upravljanja 
varnosti

Effectiveness of Safety 
Management

EU Evropska unija European Union

FAB Funkcionalni blok 
zračnega prostora

Functional Airspace Blocks

FAB CE Funkcionalni blok 
zračnega prostora v 
srednji Evropi

Functional Airspace Block 
Central Europe
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FDPS Sistem za obdelavo 
podatkov o letih 
zrakoplovov

Flight Data Processing 
System

FDT Operater podatkov o 
letih zrakoplovov

Flight Data

FIS Informacijska služba za 
letenje

Flight Information Service

FIR Letalsko informacijsko 
področje

Flight information region

FL Nivo leta Flight Level

FMTP Protokol prenosa 
sporočil o letu

Flight Message Transfer 
Protocol

FUA Fleksibilna uporaba 
zračnega prostora

Flexible Use of Airspace

GAT Splošno letalstvo General Air Traffic

IANS Inštitut navigacijskih 
služb zračnega prometa

Institute of Air Navigation 
Services

IATA Mednarodno združenje 
letalskih prevoznikov

International Air Transport 
Association

ICAO Mednarodna organizacija 
civilnega letalstva

International Civil Aviation 
Organization

IFR Pravila instrumentalnega 
letenja

Instrument Flight Rules

IT Informacijska tehnologija Information Technology

KPA Ključna področja 
poslovanja

Key Performance Areas

KPI Ključni kazalci poslovanja Key Performance Indicator

LKZP Letališka kontrola 
zračnega prometa

Aerodrome Control

LoA Sporazum o postopkih 
koordinacije med 
kontrolami zračnega 
prometa

Letter of Agreement

LSSIP Lokalni načrt 
implementacije 
enotnega neba

Local Single Sky 
Implementation Plan

MET Službe letalske 
meteorologije

Meteorological Services

NAV Navigacija Navigation

NOTAM Obvestilo pilotom Notice – to – Airmen

OAT Operativno letalstvo Operational Air Traffic

OKZP Območna kontrola 
zračnega prometa

Area Control Centre

OLDI Sprotna izmenjava 
podatkov

Online Data Interchange

OPADD Operativni priročnik za 
spremembo dinamičnih 
podatkov (NOTAM)

Operational Procedures for 
AIS Dynamic Data

PENS Panevropsko podatkovno 
omrežje

PanEuropean Network 
Service

RAT Orodje za ocenjevanje 
tveganja

Risk Analysis Tool

RNAV Področna navigacija Area Navigation

ROA Donosnost sredstev Return on Assets

ROE Donosnost kapitala Return on Equity

SES Enotno evropsko nebo 
– evropske direktive za 
oblikovanje enotnega 
evropskega neba

Single European Sky

SESAR Skupno evropsko nebo – 
načrt izvedbe

Single European Sky 
Implementation Programme

SGW Sistem za distribucijo 
radarskih podatkov

Sensor Gate Way

SLI Sektor letalskih 
informacij

Aeronautical Information 
Department

SLT Sektor letalskih 
telekomunikacij

Communications, Navigation 
and Surveillance Department

SMS Sistem upravljanja 
varnosti

Safety Management System

STATFOR Eurocontrolova storitev 
statistike in napovedi

EUROCONTROL Statistics 
and Forecast Services

SUR Nadzor Surveillance

SZP Sektor zračnega 
prometa

Air Traffic Department

TEN-T Vseevropsko prometno 
omrežje

TransEuropean Transport 
Networks

TNC Tehnično nadzorni center System Monitoring and 
Control

UTC Univerzalni koordinirani 
čas

Coordinated Universal Time

VCS Sistem za govorno 
komunikacijo

Voice Communication 
System

VFR Pravila vizualnega letenja Visual Flight Rules
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