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Uvod

Kontrola zračnega prometa je služba, ki z nevidno roko nadzira,
vodi in koordinira zračni promet; vsak dan, ob vsakem vremenu
in po vsem svetu.

Vizija družbe
Z visoko usposobljenimi in visoko motiviranimi strokovnjaki v javnem podjetju Kontrola zračnega
prometa Slovenije, d. o. o. (v nadaljevanju: družba) nenehno stremimo k doseganju odličnosti pri
zagotavljanju varnih, cenovno ugodnih in kakovostnih storitev navigacijskih služb zračnega prometa v slovenskem zračnem prostoru in, če je treba, zunaj njega v zadovoljstvo naših strank.
V sodelovanju s poslovnimi in institucijskimi partnerji si prizadevamo vzpostaviti enotno evropsko nebo.

Poslanstvo
Družba se s svojim poslanstvom zavezuje:
- biti izvajalec storitev služb zračnega prometa s certifikatom enotnega evropskega neba,
določen za zagotavljanje varnih, kakovostnih in cenovno ugodnih storitev navigacijskih služb
zračnega prometa v slovenskem zračnem prostoru in, če je treba, zunaj njega;
- biti pripravljena na zagotavljanje navigacijskih služb zračnega prometa kot aktivni partner
znotraj funkcionalnih blokov zračnega prostora na našem območju.
Poslanstvo bo uresničevalo visoko usposobljeno, motivirano in primerno nagrajeno osebje.

Konkurenčna usmeritev
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V družbi z izvajanjem gospodarske javne službe ponujamo storitve javnega interesa in smo edini te
vrste v Republiki Sloveniji. Zaposleni v družbi morajo, v nasprotju z zaposlenimi v drugih podjetjih,
za izvajanje dejavnosti navigacijskih služb zračnega prometa imeti posebna znanja in sposobnosti,
ki niso primerljiva z nobenimi drugimi poklici v Republiki Sloveniji.

Razvojne usmeritve
V družbi smo skladno z zahtevami Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa
(Uradni list RS, št. 30/06 - uradno prečiščeno besedilo in 109/09) (v nadaljevanju: Zakon o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa) sprejeli petletni strateški poslovni načrt, v katerem
je predstavljen celoten program izvajanja storitev družbe. Program opravljanja storitev navigacijskih
služb zračnega prometa za obdobje petih let družba vsako leto preverja in dopolnjuje. Razvojne
usmeritve v naslednjih letih vključujejo gradnjo novega Centra za vodenje in kontrolo zračnega
prometa - ATCC s poslovnimi prostori na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana in nadgradnjo, zamenjavo ter razširitev posameznih podsistemov avtomatiziranega sistema za vodenje in kontrolo
zračnega prometa, obenem pa posodobitev navigacijske, komunikacijske in nadzorne infrastrukture na območju celotne države ter s tem posledično letalske procedure. Med razvojne usmeritve
uvrščamo tudi oblikovanje funkcionalnega bloka zračnega prostora skladno s predpisi Evropske
unije o enotnem evropskem nebu. Uresničitev razvojnih ciljev pomeni tudi vzdrževanje certifikata
o usposobljenosti za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa v Republiki Sloveniji. Obenem
želimo ohranjati evropsko raven varnosti, ponujati visoko kakovost izvajanja storitev in doseči
cilje, določene v lokalnem programu harmonizacije in zbliževanja kontrol zračnega prometa.
Med razvojne usmeritve uvrščamo tudi ukrepe, povezane z razvojem zaposlenih. S kakovostnim,
fleksibilnim in stroškovno učinkovitim izvajanjem dejavnosti bo poslovanje družbe usmerjeno k
najpomembnejšemu cilju, zagotavljanju varnosti v zračnem prometu.
V družbi bomo sledili razvojnim usmeritvam kljub vplivom svetovne gospodarske krize tako, da
bomo pravočasno sprejemali vse potrebne ukrepe, ki bodo zagotovili nemoteno poslovanje družbe.
Leta 2010 bomo posebno pozornost namenili rednemu spremljanju in nadzoru nad izvajanjem vseh
projektov družbe, še posebno gradnji novega Centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa - ATCC
na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Selitev na novo lokacijo načrtujemo leta 2011.

Osnovni podatki o družbi
Družba:
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d. o. o.
SLOVENIA CONTROL, Slovenian Air Navigation Services, Limited
Sedež družbe:
Kotnikova 19 a, SI – 1000 Ljubljana
Matična številka:
1913301
Identifikacijska številka:
ID SI18930492
Transakcijski račun:
SI56029220254167737, NLB, d. d.
SI56101000043347840, Banka Koper, d. d.
Registracija v poslovnem registru:
družba z omejeno odgovornostjo
Klasifikacija osnovne dejavnosti:
52.230 spremljajoče dejavnosti v zračnem prometu
Lastništvo:
100-odstotno lastništvo Republike Slovenije
Znesek osnovnega kapitala:
1.091.118 EUR
Število zaposlenih:
215 (na dan 31. 12. 2009)
Kontakti:
Telefonska številka: 00 386 1 47 34 850
Številka telefaksa: 00 386 1 47 34 860
Elektronska pošta: info@sloveniacontrol.si
www.sloveniacontrol.si
Nadzorni svet:
Predstavniki lastnika:
Mag. Mirko Komac, predsednik
Monika Pintar Mesarič, namestnica predsednika
Dejan Klemenčič, član
Igor Nered, član
Predstavnika delavcev:
Žiga Ogrizek, član
Zoran Pajič, član

Status in dejavnost
Družba je bila ustanovljena na podlagi Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa,
skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom o gospodarskih javnih službah ter v povezavi z Zakonom o letalstvu. Pravnoorganizacijska oblika družbe je skladno z Zakonom o gospodarskih
družbah, družba z omejeno odgovornostjo, katere lastnik in ustanovitelj je Republika Slovenija.
Družba ima tri organe upravljanja: ustanovitelja, nadzorni svet in direktorja. Ustanoviteljske pravice
izvaja Vlada Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je z ustanovitvijo javnega podjetja izločila področje navigacijskih služb iz
Uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo, organa v sestavi Ministrstva za promet RS, in tako sledila
usmeritvam mednarodne zakonodaje ter evropskim predpisom za oblikovanje enotnega evropskega
neba (Enotno evropsko nebo - SES) in fleksibilne uporabe zračnega prostora med civilnimi ter vojaškimi
organizacijami v Evropi. Tak koncept reorganizacije se je izvedel že v večini držav članic Evropske unije
in drugod po svetu ter tako omogočil navigacijskim službam zračnega prometa večjo avtonomnost pri
izvajanju njihove dejavnosti in večjo prilagodljivost razmeram na trgu.
Glavna dejavnost družbe skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti je 52.230 – spremljajoče
dejavnosti v zračnem prometu, kamor spadata vodenje in kontrola zračnega prometa, ki se
izvajata v naslednjih navigacijskih službah zračnega prometa: v službah zračnega prometa, službi
letalskih telekomunikacij in službah letalskih informacij. Družba izvaja dejavnost v okviru svojega
poslanstva, zaradi katerega je bila ustanovljena.
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Družba je s svojimi strokovnjaki edino podjetje na območju Republike Slovenije (in širše, kadar
bo to potrebno), ki izvaja dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa. Njena dejavnost je
neprimerljiva s katero koli dejavnostjo na območju Republike Slovenije, zato je tudi položaj zaposlenih poseben in primerljiv le z družbami, ki izvajajo enako dejavnost v tujini. Zaposleni v družbi
so zaradi svojega posebnega znanja vključeni v številne dejavnosti, ki vplivajo na razvoj stroke,
spremembe predpisov in razvoj na tem področju.

Organiziranost družbe
Notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest v družbi je določena s Pravilnikom o notranji
organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest. Organizacija družbe je podrejena izvajanju glavne dejavnosti, zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa skladno z Zakonom o letalstvu (Uradni
list RS, št. 113/06 - uradno prečiščeno besedilo in 33/09) (v nadaljevanju: Zakon o letalstvu) in
Zakonom o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa.
Leta 2009 je družba delovala v okviru naslednjih organizacijskih enot:
– glavna dejavnost se je izvajala v okviru operativnih sektorjev: Sektorja zračnega prometa, Sektorja letalskih telekomunikacij in Sektorja letalskih informacij;
– usposabljanje osebja, ki dela v operativnih sektorjih, se je izvajalo v okviru Službe za usposabljanje operativnega osebja – Letalske šole;
– naloge s področja kadrovskih, organizacijskih, finančnih in pravnih zadev so se izvajale v okviru
Sektorja za splošne zadeve;
– naloge s področja investicij, vzdrževanja in javnih naročil so se izvajale v okviru Sektorja za
investicije, vzdrževanje objektov in javna naročila;
– v okviru kabineta direktorja pa so se izvajale naloge s področja varnosti v zračnem prometu,
mednarodnih zadev in strateškega načrtovanja, kakovosti in varovanja, informacijske tehnologije,
odnosov z javnostmi ter tajništva.

Organizacijska shema družbe je bila v začetku leta 2010 spremenjena. Sektor za investicije,
vzdrževanje objektov in javna naročila se je ukinil, v okviru Sektorja za splošne zadeve pa so se
ustanovile službe, in sicer Finančno računovodska služba, Služba za kadrovske, organizacijske in
pravne zadeve ter Služba za investicijsko in tekoče vzdrževanje ter javna naročila. Od 1. 4. 2010
velja naslednja organizacijska shema:

Delo se opravlja na sedežu družbe na Kotnikovi 19 a v Ljubljani in na letališčih Jožeta Pučnika
Ljubljana, Edvarda Rusjana Maribor, Portorož in Cerklje ob Krki.

Poročilo direktorja
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Za nami je še eno uspešno poslovno leto, v katerem smo kljub nadaljevanju neugodnih gospodarskih razmer in padcu letalskega prometa uspeli zagotoviti nemoteno poslovanje družbe skladno z
mednarodnimi standardi in veljavnimi predpisi ter ohranili visoko raven in kakovost naših storitev.
Zavedamo se pomena človeških virov za izvajanje dejavnosti družbe, zato smo tudi lani posebno
pozornost namenjali razvoju zaposlenih, stalni komunikaciji in obveščanju ter nadaljevali uspešen
socialni dialog s sindikati. Zagotovili smo izvajanje Podjetniške kolektivne pogodbe in Kolektivne
pogodbe za dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa ter nadaljevali urejanje sistemskih
vprašanj obeh kolektivnih pogodb.
Leta 2009 smo posebno pozornost namenili projektu gradnje novega Centra za vodenje in
kontrolo zračnega prometa – ATCC kot najpomembnejše investicije družbe. V začetku leta smo
začeli postopek javnega razpisa za izbiro izvajalca gradbenih del, ki smo ga končali maja. Zaradi
vloženih zahtevkov za revizijo smo postopek nadaljevali pred revizijsko komisijo, ki je potrdila
našo odločitev izbire. Z izbranim izvajalcem smo septembra 2009 po pridobitvi ustreznih soglasij
od nadzornega sveta in Vlade Republike Slovenije podpisali pogodbo za gradnjo novega Centra
za vodenje in kontrolo zračnega prometa – ATCC in začeli gradbena dela. Zamik začetka gradnje v
pozno jesen je zaradi neugodnih vremenskih razmer nekoliko upočasnil gradbena dela. Z optimalno izvedbo vseh aktivnosti leta 2010 načrtujemo, da bo naš cilj selitve leta 2011 dosežen.
Za zagotavljanje visoke ravni izvajanja storitev navigacijskih služb zračnega prometa s ciljem
zagotavljanja varnega in učinkovitega pretoka zračnega prometa je izjemno pomembno zanesljivo delovanje vseh tehničnih sistemov in naprav. Z rednim vzdrževanjem in dolgoročnim
načrtovanjem investicij na področju komunikacijskih, nadzornih, navigacijskih in informacijskih
sistemov skrbimo za nadaljnji razvoj na tem področju.
Posodobili smo sistem za obdelavo podatkov o letih zrakoplovov in vzpostavili lastno razvojno
ekipo za razvoj programske opreme na tem področju. Konec leta smo opravili prvo fazo zagona
novega sistema za snemanje govornih povezav v letaliških kontrolah in območni kontroli v Ljubljani. Druga faza bo končana ob zagonu v novem centru. Zaradi gospodarske krize se osredotočamo
na investicije v tehnične sisteme in naprave v okviru gradnje novega Centra za vodenje in kontrolo
zračnega prometa - ATCC ter izvajamo nujne posodobitve obstoječih tehničnih sredstev.

Skladno s sprejetim Poslovnim načrtom za leto 2009 smo uspešno uresničili načrtovane aktivnosti
in cilje. V družbi vsakemu cilju in vsakemu dogodku, ki pomembno vpliva na poslovanje, namenjamo enako pozornost. Ob predhodno omenjenih želim v nadaljevanju izpostaviti še nekatere
pomembne dosežke preteklega leta.
Za izvajanje dejavnosti družbe je najpomembnejše ohranjanje certifikata o usposobljenosti za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa. Veljavni certifikat je družba pridobila decembra 2008, v
drugi polovici leta 2010 pa bomo pripravili vlogo za obnovitev veljavnosti certifikata. Leta 2009 smo
izvedli vse načrtovane notranje preglede in zunanje presoje skladnosti z evropskimi varnostnimi
standardi in priporočili. Oktobra 2009 smo pridobili tudi novo dovoljenje za delo za usposabljanje
osebja navigacijskih služb zračnega prometa.
V sodelovanju z Evropsko organizacijo za varnost zračnega prometa EUROCONTROL in sodelavci
univerze v Aberdeenu na Škotskem je leta 2009 potekala analiza varnostne kulture v družbi, ki se
je končala januarja 2010 s predstavitvijo rezultatov in izdelavo akcijskega načrta implementacije
priporočil. Odziv in pripravljenost za sodelovanje vodstva in zaposlenih, pa tudi rezultati analize so
pokazali, da obstaja v družbi pozitivna varnostna kultura. V družbi smo se zavezali, da bomo na podlagi priporočil za izboljšave nadaljevali gradnjo varnostne kulture tudi v prihodnje.
V družbi si bomo prizadevali ohraniti certifikat kakovosti SIST EN ISO 9001. Pridobljeni certifikat
kakovosti po mednarodnem standardu je odraz našega doslednega izvajanja procesnega pristopa
v sistemu vodenja kakovosti. Politika kakovosti, politika varnosti v zračnem prometu in politika
varovanja sestavljajo neločljiv presek skupnih aktivnosti, ki so porok za varno, uspešno in učinkovito
opravljanje dejavnosti v navigacijskih službah zračnega prometa, ki izhajajo iz poslanstva družbe.
Januarja 2010 smo uspešno opravili zunanjo recertifikacijsko presojo ter pridobili oziroma nadgradili
certifikat na novi standard ISO 9001:2008.
V družbi smo nadaljevali aktivno sodelovanje pri projektu oblikovanja Funkcionalnega bloka
zračnega prostora v srednji Evropi (FAB CE), pri katerem smo skladno z evropsko zakonodajo
enotnega evropskega neba (SES) skupaj z izvajalci Avstrije, Bosne in Hercegovine, Češke, Hrvaške,
Madžarske in Slovaške pripravili implementacijski načrt FAB CE v okviru pripravljalne faze FAB CE
(Preparatory Phase FAB CE). Pripravljalna faza FAB CE bo končana ob podpisu FAB CE Sporazuma, katerega priprava se je aktivno začela leta 2010 po podpisu Memoranduma o soglasju (Memorandum
of Understanding – MoU) konec leta 2009.
Pri poslovanju smo upoštevali negativne vplive svetovne gospodarske krize, zaradi katere smo
leta 2009 sprejeli vrsto ukrepov z namenom zmanjšanja stroškov in optimizacije poslovanja.
Ob poudarku na izvajanju glavne dejavnosti družbe, torej izvajanju navigacijskih služb zračnega
prometa, smo se osredotočili na projekt oblikovanja Funkcionalnega bloka zračnega prostora v
srednji Evropi (FAB CE) in tehnične zadeve ter naložbe v zagotavljanje infrastrukture, ki so nujne
za delovanje in razvoj družbe. V družbi smo povečali intenzivnost pogajanj za pridobitev boljših
pogojev pri sklepanju pogodbenih razmerij s poslovnimi partnerji. Druge razvojne investicije smo
odložili na prihodnje obdobje. Z enako restriktivno, pa vendar razvojno naravnano politiko, nameravamo v družbi nadaljevati tudi leta 2010.
Uspešno poslovanje družbe v preteklem letu je plod skupnega dela in znanja vseh zaposlenih. Za
uresničevanje poslanstva in ciljev družbe so najpomembnejši predane sodelavke in sodelavci, zato
se zavezujem, da bom tudi v prihodnje posebno pozornost namenil skrbi za njihov razvoj, pravično
nagrajevanje, informiranost, spodbudno delovno okolje ter varno in zdravo delo. Prepričan sem,
da si bomo skupaj prizadevali za nadaljnji razvoj družbe.
mag. Franc Željko Županič
DIREKTOR

Poročilo nadzornega sveta
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V skladu z Aktom o ustanovitvi javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje) ima nadzorni svet javnega podjetja 6 članov, od katerih 4 člane imenuje
ustanovitelj, 2 člana pa izvoli svet delavcev.
30.6.2009 je predsednici nadzornega sveta, ga. Mariji Kozinc potekel mandat in nadzorni svet
javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. je na svoji 47. redni seji, dne
23.11.2009 soglasno izvolil mag. Mirka Komaca za predsednika nadzornega sveta. Nadzorni svet
je ob koncu leta 2009 deloval v naslednji sestavi: predstavniki ustanovitelja mag. Mirko Komac,
predsednik, ga. Monika Pintar Mesarič, namestnica predsednika, g. Igor Nered, član, g. Dejan
Klemenčič, član ter predstavnika delavcev - g. Zoran Pajič, član in g. Žiga Ogrizek, član.
V letu 2009 je imel nadzorni svet javnega podjetja 9 sej, od tega 6 rednih in 3 korespondenčne seje.
Vsi sklepi nadzornega sveta, sprejeti v letu 2009, so realizirani, razen enega, ki se nanaša na
ureditev pravnih podlag za izvajanje Dodatka k podjetniški kolektivni pogodbi za sindikat SATS.
Ustrezne pravne podlage so v pripravi na Ministrstvu za promet RS, javno podjetje pri pripravi
aktivno sodeluje.

Letno poročilo javnega podjetja za leto 2009
Nadzorni svet je na 53. redni seji, dne 16.6.2010 preveril sestavljeno in revidirano letno poročilo
javnega podjetja za poslovno leto 2009, zavzel pozitivno stališče do revizorjevega poročila revizijske družbe Ernst & Young, d.o.o., pripravil poročilo o njegovi preveritvi in predlagal Vladi RS,
da sprejme letno poročilo javnega podjetja za leto 2009.
Nadzorni svet je preveril tudi predlog za uporabo bilančnega dobička in z njim soglašal. Vladi RS je
predlagal, da sprejme predlog za uporabo bilančnega dobička javnega podjetja tako, da bilančni
dobiček v znesku 2.402.410 EUR ostane kot nerazporejen dobiček, ki ni namenjen delitvi.

Nadzorni svet je ocenil poslovanje javnega podjetja v letu 2009 kot uspešno.

Spremljanje poslovanja javnega podjetja in druge aktivnosti nadzornega sveta v letu 2009
Nadzorni svet je med poslovnim letom 2009 preverjal poslovanje javnega podjetja tako s finančnega vidika kot z vidika zakonitosti poslovanja, preverjal je doseganje poslovnih planov, realizacijo
načrtovanih investicij ter realizacijo sklepov nadzornega sveta in ustanovitelja. Nadzorni svet je
v letu 2009 sprejel poslovni načrt javnega podjetja za leto 2010 ter petletni strateški poslovni
načrt, pri pripravi obeh pa je s predlogi tudi aktivno sodeloval. Ker so se v letu 2009 pokazali znaki
gospodarske krize, je nadzorni svet spremljal ukrepe, ki jih je javno podjetje sprejelo zaradi prilagajanja novo nastali gospodarski situaciji. Zaradi zmanjšanja zračnega prometa so bili manjši tudi
prihodki od storitev, iz katerih se javno podjetje financira. Nadzorni svet je tako skrbno spremljal
obvladovanje stroškov ter njihov vpliv na ceno storitev.
Glede načrtovanja investicij je nadzorni svet kot prednostno nalogo izpostavil gradnjo novega
centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa.
V skladu z 19. in 27. členom Akta o ustanovitvi javnega podjetja je nadzorni svet javnega podjetja
v letu 2009 obravnaval in podal soglasje k sklenitvi več poslov, med drugim k sklenitvi več pogodb
v zvezi s posodabljanjem infrastrukture za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa ter k pogodbi o zavarovanju poklicne odgovornosti javnega podjetja.
Načrti v letu 2010
V letu 2010 si bo nadzorni svet še naprej prizadeval za redno in učinkovito izvajanje nadzora nad
poslovanjem javnega podjetja. Posebno pozornost pa bo poleg nadzora nad izvajanjem ukrepov
za omilitev učinkov gospodarske krize namenil tudi načrtovanim investicijam, predvsem gradnji
novega centra za kontrolo in vodenje zračnega prometa.
mag. Mirko Komac
PREDSEDNIK NADZORNEGA SVETA
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A. Poslovno poročilo

1 Ključni dogodki in vplivi na poslovanje leta 2009
in po koncu poslovnega leta
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Leta 2009 je bila rast letalskega prometa na območju Evropske unije v primerjavi z letom 2008
pričakovano manjša. Glavni razlogi za padec prometa, na katere družba ni imela dejanskega vpliva,
so pa močno zaznamovali poslovanje leta 2009 in posledično imeli vpliv na družbo ter tako tudi na
promet v slovenskem zračnem prostoru, so bili naslednji:
- globalna gospodarska in industrijska nestabilnost kot posledica svetovne gospodarske krize,
- padec produktivnosti v realnem sektorju,
- težave sosednjih kontrol zračnega prometa (Hrvaška, Avstrija) v zvezi z zagotavljanjem kapacitet,
- padec kapacitete zasedenosti letal,
- povišanje cen letalskih vozovnic,
- visoka cena goriva,
- zmanjšanje rednih letalskih linij nacionalnih prevoznikov.
Kljub svetovni gospodarski krizi je družba leta 2009 poslovala uspešno, brez motenj v poslovanju
ter v celoti zagotovila izvajanje obeh kolektivnih pogodb. Družba je pravilno ukrepala že v začetku
leta 2009 in začela izvajati varčevale ukrepe, kar je imelo za posledico za 8 odstotkov nižje
odhodke glede na načrtovane. Likvidnostni primanjkljaj iz konca leta 2008 je družba med letom
2009 zmanjševala in leto zaključila pozitivno tudi z vidika likvidnosti.

Leto 2009
Januar
-

-

Uspešno je bil končan socialni dialog glede povišanja operativnega dodatka, tako da se operativni
dodatek s 1. 1. 2009 ni povišal.
Uspešno je bil končan socialni dialog, povezan z življenjskim zavarovanjem delavcev (pravica delavcev po Kolektivni pogodbi za dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa): socialni partnerji
so pristali, da se ta pravica ob spremembi kolektivne pogodbe črta, namesto tega bo delodajalec
plačeval višjo premijo za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, kar je z davčnega vidika
ugodneje tako za delodajalca kot delavce.
Na podlagi decembra 2008 sprejete odločitve smo začeli aktivnosti za izvedbo analize varnostne kulture v družbi.

Februar
-

Vlada Republike Slovenije je sprejela Poslovni načrt za leto 2009 in Program opravljanja
storitev navigacijskih služb zračnega prometa - Petletni strateški poslovni načrt za obdobje
2009 - 2013.

Marec
-

Sprejet je bil »FAB CE Implementation Schedule for Initial Scenario« (FAB CE ISIS).
Sprejet je bil nov Pravilnik o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest.
V družbi je bilo izvedeno merjenje organizacijske klime in zadovoljstva s komunikacijo.
Sprejet je bil Pravilnik o preprečevanju in sankcioniranju alkoholiziranosti in stanja pod vplivom
psihoaktivnih substanc, kar je predvsem pomembno z varnostnega vidika tako za uporabnike
zračnega prostora kot za varno in zdravo delo zaposlenih.

April
-

Dokončana je bila nadgradnja sistema za obdelavo podatkov o letih zrakoplovov (FDPS) s funkcionalnostjo avtomatizirane medsektorske koordinacije (System Coordination - SYSCO).
Določena je bila nova sektorska meja med ACC Ljubljana in ACC Dunaj, s katero je izvajanje storitev
v delu avstrijskega zračnega prostora prevzela Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o.

Junij-Avgust
-

Opravljena je bila predstavitev namena analize varnostne kulture in anketiranje zaposlenih.
Sodelavci univerze v Aberdeenu so opravili analizo vprašalnikov.

September
-

-

Vlada Republike Slovenije je sprejela Letno poročilo za leto 2008.
Pridobljeno je bilo soglasje Ministrstva za finance RS za začetek postopka dolgoročne zadolžitve
v višini 11.500.000,00 EUR.
Podpisana je bila pogodba za gradnjo novega Centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa
– ATCC.
Uspešno je bil končan javni razpis za nakup novega sistema za snemanje govornih povezav na
vseh letališčih, v sedanjem centru za vodenje in kontrolo zračnega prometa ter v drugi fazi tudi v
novem centru.
V okviru analize varnostne kulture smo v družbi izvedli delavnice za zaposlene.

Oktober
-

-

Sprejeti so bili vsi potrebni ukrepi proti pandemski gripi.
Začela so se pogajanja za spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vodenja
in kontrole zračnega prometa in Podjetniške kolektivne pogodbe - gradivo je pripravljeno v
smeri ureditve sistemskih vprašanj, brez povečevanja sedanjih pravic delavcev.
Položen je bil temeljni kamen za gradnjo Centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa - ATCC.

November
-

V Bratislavi je bil podpisan Memorandum o soglasju na ravni držav članic FAB CE (FAB CE Memorandum of Understanding).
Uspešno smo končali testno obdobje produkcije radarske slike padavin z novim primarnim radarjem na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Radarsko sliko bodo v naslednji sezoni uporabljali
tudi na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) za spremljanje intenzivnih padavinskih
pojavov in bo odlična dopolnitev sedanjega meteorološkega radarja na Lisci.

December
-

-

-

Republika Slovenija je prevzela vodenje začasnega koordinacijskega sveta FAB CE (Provisional
FAB CE Coordination Council). Oblikovane so bile državne strukture v projektu FAB CE.
Zagon novega sistema za snemanje govornih povezav v kontrolnih stolpih na letališčih Jožeta
Pučnika Ljubljana, Edvarda Rusjana Maribor in Portorož ter v centru za vodenje in kontrolo
zračnega prometa v Ljubljani. Sistem na vojaškem letališču v Cerkljah ob Krki bo zagnan ob
selitvi v novi stolp, druga faza pa bo obsegala montažo in zagon sistema v novem ATCC, predvidoma v začetku leta 2011.
Družba je sodelovala pri pripravi sprememb in dopolnitev Zakona o zagotavljanju navigacijskih
služb zračnega prometa (Uradni list RS, št. 30/06 – uradno prečiščeno besedilo in 109/09) (v
nadaljevanju: Zakon o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa), ki je bil konec leta
2009 sprejet v Državnem zboru RS, na podlagi katerega se bodo uredila razmerja do sredstev v
upravljanju.
Od agencije EUROCONTROL smo prejeli končno poročilo analize varnostne kulture s priporočili
za izboljšave na tem področju. Ključna ugotovitev analize je bila, da v družbi obstaja pozitivna
varnostna kultura.

Leto 2010
Januar
-
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V družbi smo organizirali delavnice za zaposlene na temo varstva delavčeve osebnosti in dostojanstva.
V okviru razgovorov vodstva z zaposlenimi je bila izvedena predstavitev poslovnega načrta za
leto 2010.

Februar
-

Družbi je bil podeljen certifikat kakovosti po mednarodnem standardu ISO 9001: 2008.
V družbi je bil sprejet akcijski načrt implementacije priporočil agencije EUROCONTROL za
izboljšave na področju varnostne kulture.

Marec
-

-

Z Ministrstvom za obrambo RS je bil sklenjen aneks k pogodbi o ureditvi medsebojnih razmerij
glede opravljanja storitev navigacijskih služb zračnega prometa na letališču Cerklje, Cerklje
ob Krki, s katerim se je veljavnost pogodbe podaljšala za eno leto. Pripravljen je tudi predlog
besedila nove pogodbe, ki ga je treba uskladiti z novostmi, ki jih prinašajo spremembe in
dopolnitve Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa.
Sprejet je bil Pravilnik za varstvo delavcev pred diskriminacijo, nadlegovanjem in trpinčenjem
na delovnem mestu (mobing).
Družba je sprejela varnostne politike in začela prenovo poslovne informatike.
Sprejete so bile spremembe in dopolnitve Pravilnika o notranji organiziranosti in sistemizaciji
delovnih mest.
Sprejet je bil Pravilnik o upravljanju z dokumentarnim gradivom.

April
-

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k predlogu Sprememb in dopolnitev Kolektivne
pogodbe za dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa.
Vlada Republike Slovenije je sprejela Petletni strateški poslovni načrt za obdobje 2010–2014 in
Poslovni načrt za leto 2010.
V času obnove srednjega dela vzletno-pristajalne steze (VPS) na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana so bila izvedena obnovitvena dela na kontrolnem stolpu.
V obdobju med 15. in 21. aprilom so veljale omejitve v odprtosti zračnega prostora Republike Slovenije zaradi izbruha vulkana na Islandiji in možnosti razširitve vulkanskega pepela na
Republiko Slovenijo.

2 Pomembni poslovni podatki

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 varnost zračnega prometa – EUROCONTROL, ki sredstva za opravljene storitve
nakaže družbi.
EUROCONTROL-ove smernice Principi za oblikovanje stroškovnih baz in izračuna pristojbin na
zračnih poteh določajo način izračunavanja cen. Cena se določi na podlagi predvidenih stroškov,
investicij in prometa v naslednjem letu. Morebitna odstopanja dejanskih prihodkov in odhodkov
od načrtovanih se upoštevajo v izračunu cene pristojbine čez dve leti (»over ali under recovery«).
Cena terminalne pristojbine se določi enako.
Za leto 2009 je bila izračunana cena pristojbine na zračnih poteh v višini 76,24 EUR in cena
terminalne pristojbine 256,85 EUR. Kljub recesiji in posledično rahlo slabšemu prometu od
načrtovanega je družbi predvsem z varčevalnimi ukrepi uspelo leta 2009 doseči tako imenovani
»over recovery«, ki bo upoštevan v izračunu cene za leto 2011.
Leta 2009 so bili ustvarjeni poslovni prihodki od prodaje v višini 27.487 tisoč EUR, od tega 24.626
tisoč EUR iz naslova pristojbin na zračnih poteh, 3.351 tisoč EUR iz naslova terminalnih pristojbin
in 856 tisoč EUR drugih prihodkov od prodaje. Poslovni prihodki za leto 2009 se znižajo za 1.640
tisoč EUR zaradi preveč dobljenih sredstev iz sredstev iz naslova pristojbin (»over recovery«).
Drugi poslovni prihodki so znašali 294 tisoč EUR, od tega 150 tisoč EUR subvencij EU za projekte in
144 tisoč EUR iz odprave rezervacij in poslovnih učinkov.

Leta 2009 je družba dosegla naslednje poslovne rezultate:

Poslovni prihodki
Finančni prihodki
Poslovni odhodki
Finančni odhodki
Čisti dobiček
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v tisoč EUR
27.487
2
26.668
141
561

Kapital
Rezervacije in dolgoročne PČR
Dolgoročne obveznosti
Kratkoročne obveznosti
Skupaj obveznosti do virov sredstev

3.602
2.696
11.370
5.260
22.931

Dolgoročna sredstva
Kratkoročne terjatve
Kratkoročne AČR
Skupaj sredstva

18.437
2.669
481
22.931

3 Izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa
leta 2009

Družba izvaja storitve navigacijskih služb zračnega prometa v Republiki Sloveniji skladno s slovensko zakonodajo, z evropskimi standardi, standardi in priporočili Mednarodne organizacije civilnega
letalstva - ICAO in Evropske organizacije za varnost zračne plovbe - EUROCONTROL ter s sklenjenimi operativnimi delovnimi sporazumi (Letter of Agreement - LoA) s sosednjimi kontrolami
zračnega prometa ter mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo. Kot izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa družba izvaja storitve upravljanja, vodenja in kontrole
zračnega prometa, izdajanja potrebnih letalskih informacij ter zagotavljanja, nadgrajevanja in
vzdrževanja sistemov za vodenje in kontrolo zračnega prometa na podlagi certifikata izvajalca
navigacijskih služb zračnega prometa št. 37221-3/2008/11/slo z dne 15. 12. 2008. Na podlagi
pridobljenega dovoljenja za delo za izvajanje usposabljanja osebja navigacijskih služb zračnega
prometa št. 60404-1/2002/5 z dne 22. 10. 2009 deluje v okviru družbe Letalska šola, ki skrbi za
strokovno usposobljenost osebja navigacijskih služb zračnega prometa.
Pri zagotavljanju svoje osnovne dejavnosti je družba leta 2009 izvajala tudi vse aktivnosti ter
načrtovane investicije in projekte na področju infrastrukture z namenom doseganja določenih
ciljev v Poslovnem načrtu za leto 2009 in Petletnem strateškem poslovnem načrtu za obdobje
2009 do 2013, ki hkrati predstavlja program izvajanja služb, ki ga je družba dolžna sprejeti v
skladno z določili Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa.
V poslovnem načrtu za leto 2009 je družba opredelila naslednje cilje:
- varnost zračnega prometa;
- prepustnost zračnega prostora;
- projekt Center za vodenje in kontrolo zračnega prometa ATCC (o katerem poročamo v poglavju o
investicijah);
- razvoj zaposlenih;
- ureditev razmerij do sredstev v upravljanju.
Glavna dejavnost, vodenje in kontrola zračnega prometa, se z vidika organiziranosti družbe izvaja
v okviru treh operativnih sektorjev: Sektorja zračnega prometa, Sektorja letalskih telekomunikacij

in Sektorja letalskih informacij. Usposabljanje operativnega osebja izvaja Služba za usposabljanje
operativnega osebja – Letalska šola. Izvajanju glavne dejavnosti je podrejena tudi organizacija
družbe. Skladno s tem so se ostale naloge izvajale v okviru Sektorja za splošne zadeve (kadrovske,
organizacijske, finančne in pravne zadeve), Sektorja za investicije, vzdrževanje objektov in javna
naročila (investicije, vzdrževanje in javna naročila) ter kabineta direktorja (varnost v zračnem prometu, mednarodne zadeve, strateško načrtovanje, kakovost in varovanje, področje informacijske
tehnologije in odnosov z javnostmi).

3.1 Kontrola zračnega prometa
Zagotavljanje varnega, urejenega in ekspeditivnega pretoka zračnega prometa je prednostna naloga
Sektorja zračnega prometa (v nadaljevanju: SZP). Družba zagotavlja preletno kontrolo zračnega
prometa v slovenskem zračnem prostoru, razen zgornjega dela sektorja Mura, ter v delu avstrijskega
zračnega prostora (del avstrijske Koroške), prav tako pa zagotavlja službe letališke in priletne kontrole
zračnega prometa na štirih domačih letališčih, in sicer Jožeta Pučnika Ljubljana, Edvarda Rusjana Maribor, Portorož in Cerklje ob Krki. V delu sektorja Mura je zagotavljanje služb zračnega prometa zaradi
operativnih razlogov preneseno na avstrijsko podjetje Austro Control, v primeru avstrijske Koroške pa iz
enakih razlogov od avstrijskega izvajalca na Kontrolo zračnega prometa Slovenije, d. o. o.
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Pomembnejše aktivnosti in dogodki, realizirani v okviru SZP leta 2009, so:
- aktivno sodelovanje v FAB CE;
- uspešna izvedba dveh večjih vaj skupaj s Slovensko vojsko in Natom;
- posodobitev strojne opreme na delovnih pozicijah v Območni kontroli zračnega prometa v Ljubljani (OKZP);
- ARTAS (ATM Surveillance Tracker and Server) je postal operativen, RPX (Radar Plot Exchange)
deluje kot back-up;
- monitorji na delovnih pozicijah (ASS) so bili zamenjani z večjimi;
- implementacija nove programske verzije Sistema za obdelavo podatkov o letih zrakoplovov
(FDPS) - nadgradnja FDPS - R2/2;
- dokončanje projekta GMC Ljubljana;
- priprava in uspešna izvedba prvega simulatorja za enoto Letališke kontrole zračnega prometa
Brnik (LKZP Brnik);
- sodelovanje pri projektih Aerodroma Ljubljana, d. d., in sicer pri gradnji razširjenega dela
glavne letališke ploščadi, pri pripravljalnih delih za obnovo pragov vzletno-pristajalne steze
(VPS) na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana in pri obnovi parkirnih mest, svetlobnih sistemov,
spojnice, horizontalne oziroma vertikalne signalizacije ter izdelavi novega informacijskega
sistema letališča;
- podpis dvostranskega sporazuma med družbo in JPL o enotni razlagi posameznih določb
Zbornika letalskih informacij (AIP) Slovenije;
- zagotavljanje redne in izredne odprtosti letališč Edvarda Rusjana Maribor, Portoroža in Cerkelj
ob Krki skozi vse leto, skladno s potrebami;
- izdelava in potrditev Navodila za geografsko ločevanje zrakoplovov Letališke kontrole zračnega
prometa (LKZP) Maribor;
- sodelovanje pri projektu obnove in razširitve letališča Cerklje ob Krki.
Leta 2009 je promet padel za 6,21-odstotka, kar je bilo precej več od pričakovanega 3-odstotnega
padca glede na leto 2008. Prvič po letu 2000 ni bilo regulacij in zamud, ki bi posledično nastale
zaradi kapacitete in operativnega osebja. Objavljena konfiguracija (kapaciteta), pa tudi načrtovanje
operativnega osebja, je bilo optimalno.
Cilj družbe je zagotavljanje prepustnosti zračnega prostora. Prepustnost zračnega prostora in
posledično kapaciteta sektorjev je večplasten pojem in je odvisna od mnogih dejavnikov. Dejavniki, na katere družba nima vpliva, so predvsem dostopnost letališč, infrastruktura in opremljenost
letališč, vremenski pogoji, vozni redi in drugo.

Najvidnejši kazalnik nezadostne prepustnosti so zamude. Dejanske zamude leta 2009 so se v primerjavi z letom 2008 zmanjšale za 41 odstotkov. Merjeno s koeficientom zamude glede na število
letov, tako imenovanim »delay/flight«, so znašale 0.024, kar je izjemen dosežek.
Najpomembnejši dogodki, ki so vplivali na večjo prepustnost in pretočnost zračnega prometa, so bili
naslednji:
- sporazum o postopkih koordinacije med kontrolami zračnega prometa: LoA Ljubljana – Dunaj
(ATS delegacija zračnega prostora in CIV MIL koordinacija z MIL Wien);
- posodobitev sporazuma: LoA Ljubljana – Zagreb;
- spremembe v sektorizaciji ACC Padova;
- ukinjanje STAR na točki BARPI;
- posodobitev LoA TWR / APP – NDB L prilet in MAP;
- posodobitev navodila za LVP;
- implementacija nižje meje CTR Ljubljana.
Prepustnost zračnega prostora je bila omogočena tudi z zagotavljanem nemotenega delovanja
sistemov in naprav za vodenje ter kontrolo zračnega prometa in z ustrezno razpoložljivostjo zaposlenih, ki je sledila gibanju prometa.
Leta 2010 bodo naše aktivnosti usmerjene v:
- prilagoditev in uvedbo optimalnih sektorskih mej glede na pričakovan promet;
- uvedbo nočnih direktnih zračnih poti;
- uvedbo dela zračnega prostora – tako imenovana KANIN area;
- novi STAR za LJLJ na novo vstopno točko (STAR LUMUS 1L);
- predlog uvedbe »Airborne frequency«;
- uvedbo CDA;
- uvedbo radarja MODE S.

3.2 Področje letalskih telekomunikacij
Osnovna dejavnost Sektorja letalskih telekomunikacij (v nadaljevanju: SLT) so vzdrževanje, načrtovanje
in postavljanje naprav in sistemov. Temu je bila namenjena večina aktivnosti sektorja leta 2009.
Skrbništvo naprav je porazdeljeno po posameznih službah glede na glavna področja delovanja: nadzorni sistemi, komunikacijski sistemi, avtomatizirani sistemi ter navigacija in oprema na letališčih.
Poleg tega je SLT vzdrževal še naprave s področja energetike in klimatizacije, ki imajo vpliv na operativno delo ter deloma objekte, v katerih so naprave.
Vzdrževanje naprav je potekalo po mesečnem načrtu vzdrževanja, v primeru večjih vzdrževalnih
del pa tudi ob posebej določenih terminih. Skladno s priporočili Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) smo opravljali redna letalska umerjanja vseh radio navigacijskih naprav, za
potrebe drugih naročnikov pa tudi umerjanja svetlobnih teles.
Poleg rednega vzdrževanja je SLT izvajal tehnični nadzor sistemov in naprav v tehnično nadzornih
centrih (TNC) Ljubljana, Brnik in Maribor. TNC Brnik in Maribor delujeta v dnevnem času, v nočnem
času pa nadzor preko daljinske diagnostike prevzame TNC Ljubljana, ki deluje 24 ur na dan.
SLT sodeluje v različnih delovnih in projektnih skupinah, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, postavljanjem in uvajanjem različnih tehničnih sredstev v operativno uporabo. V okviru SLT opravljamo
tudi funkcije projektnega vodenja in projektne pisarne, ki so se pred reorganizacijo opravljale
v drugem sektorju. Ker se večina projektnega dela opravi znotraj SLT, so funkcije projektnega
vodenja zdaj smiselno združene z izvajanjem projektov. Zaradi manjšega obsega investicij leta
2009 je bila aktivnost na projektih s področja navigacijskih in nadzornih sistemov zmanjšana, na
drugi strani pa se je izjemno povečala aktivnost s področja avtomatiziranih in komunikacijskih

sistemov, saj smo začeli številne vzporedne projekte za načrtovanje, nakup in uvedbo sistemov v
novem Centru za vodenje in kontrolo zračnega prometa.
Že do zdaj zgledno sodelovanje z Agencijo Republike Slovenije za okolje, Uradom za meteorologijo,
smo še okrepili z dodatnimi aktivnostmi. Leta 2009 smo končali evalvacijo padavinske radarske slike,
ki jo generiramo z novim primarnim radarskim sistemom na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. S
posebnim procesiranjem prikazujemo različne intenzitete padavin v atmosferi in sliko v realnem času
posredujemo Agenciji Republike Slovenije za okolje, ki sliko uporablja v operativne namene.
Pomemben uspeh je vzpostavitev lastne razvojne ekipe, ki bo globlje vpletena v razvoj programske opreme sistemov za obdelavo podatkov o letih zrakoplovov (FDPS) in za obdelavo nadzornih
podatkov (SDPS). S tem korakom zmanjšujemo odvisnost od različnih zunanjih dobaviteljev in
razvijalcev, povečujemo fleksibilnost pri uvajanju sprememb v sistemu ter zmanjšujemo stroške
nakupa in vzdrževanja namenske programske opreme.

3.3 Izvajanje službe letalskih informacij
Službe letalskih informacij, ki se izvajajo v okviru Sektorja letalskih informacij (v nadaljevanju: SLI),
zagotavljajo pravočasne objave in distribucije ažurnih letalskih informacij z izdajanjem Zbornika letalskih informacij (AIP) in sporočil NOTAM, informacij pilotom pred vzletom, sprejemom in oddajo
načrtov poleta, zagotavljanjem in upravljanjem aeronavtičnega omrežja fiksnih telekomunikacij
(AFTN) in drugih storitev, povezanih s potrebami uporabnikov za varno letenje.
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Pomembnejše aktivnosti in dogodki, ki so bili realizirani leta 2009:
- podpisana sta bila sporazuma o sodelovanju (Letter of Agreement« - LoA) z avstrijskim izvajalcem navigacijskih služb Austro Control in italijanskim izvajalcem navigacijskih služb ENAV. S
sporazumoma smo uredili medsebojna razmerja in obveznosti predvsem v zvezi z izmenjavo
podatkov prek sistema AFTN;
- napisano je bilo navodilo Contingency Procedures for AIS Systems. Dokument določa načine
dela in raven storitev v primeru težav ali izpada posamezne storitve, ki jo ponuja sektor. S tem
dokumentom družba izpolnjuje zahteve Uredbe Komisije (ES) št. 2096/2005 z dne 20. decembra 2005 o skupnih zahtevah za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa (UL L št. 335
z dne 21. 12. 2005, str. 13), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 668/2008 z dne
15. julija 2008 o spremembi prilog II do V Uredbe (ES) št. 2096/2005 o skupnih zahtevah za
izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa v zvezi z delovnimi metodami in operativnimi
postopki (UL L št. 188 z dne 16. 7. 2008, str. 5) (v nadaljevanju: Uredba (ES) 2096/2005) v zvezi
z načrti ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih;
- v sektorju je bila leta 2009 vzpostavljena povsem nova ureditev dokumentacije. Dokumentacija je zbrana v digitalni obliki in izdana na CD-ju, ki je distribuiran vsem enotam in službam sektorja. Dokumentacija je dostopna v obvladovani obliki, hkrati pa lahko uporabniki iz istega vira
pridobijo tudi informativne kopije za lastno uporabo. Dokumentacija je ob vsaki spremembi
posodobljena z izdajo nove verzije CD-ja, ki je ponovno distribuiran vsem enotam in službam.
Dokumentacija je dostopna vsem zaposlenim tudi na intranetni strani družbe. Do konca leta je
bilo izdanih pet različic CD-ja s posodobljenimi različicami dokumentov;
- lani se je pristopilo k prenovi obrazca IORF (AIS Occurrence Reporting Form). Stari obrazec je
bil samo preimenovan obrazec AORF (ATS Occurrence Reporting Form), ki je bil neprimeren.
Oblikovan je bil povsem nov obrazec, ki je prilagojen storitvam, ki jih opravlja SLI;
- v okviru gradnje novega Centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa so se s pripravo
potrebne dokumentacije v zadnji četrtini leta začele aktivnosti za zamenjavo in nadgradnjo
sedanjega sistema AFTN/AMHS;
- na področju letalskih publikacij (AIP) je bilo izdanih in objavljenih več publikacij: 6 AIRAC
AMDT, 2 Non-AIRAC AMDT, 3 AIC in 3 AIP SUP;
- uspešno je bila nameščena različica EAD 5, opravljen je bil zagon aplikacije EAD Briefing facilities in izveden je bil osvežilni tečaj za uporabo vseh aplikacij EAD;

-

začeli smo projekt Home Briefing – oddaja načrta poleta in predpoletno informiranje prek
interneta.
začeli smo testno uporabo digitalnega obvestila o čiščenju snega na letališču – aplikacije xSNOWTAM in sodelovanje kot pilotni projekt;
izdelana in brezplačno razdeljena je bila karta Slovenije 2009 VFR+GPS.

Leta 2009 je informacijsko-komunikacijski center (v nadaljevanju: IKC) izdal do zdaj največ sporočil
NOTAM, od tega 1161 v seriji A, 225 v seriji B in 1317 v seriji C (slovenski prevod serij A in B).
Novembra smo začeli uporabljati novo lokalno bazo podatkov NOTAM, ki je plod lastnega znanja.
Z njo lahko obnavljamo podatke o veljavnih sporočilih NOTAM na spletnih straneh družbe in
obveščamo notranje in zunanje uporabnike. Nova baza omogoča večjo prilagodljivost pri urejanju,
izvozu in iskanju podatkov, daje več možnosti pri statistični obdelavi in lahko hrani več podatkov
(zahteva, izdajatelj, komentarji).
Leta 2009 so v IKC začeli uporabljati sistem WFS (Web Feature Services), ki omogoča grafično
predstavitev sporočil NOTAM v fazi pred izdajo, prav tako se lahko grafično predstavi posamezno
ali več izdanih sporočil NOTAM na spletu. Ob koncu leta je bila testno vpeljana elektronska
dežurna knjiga, ki omogoča boljši pregled upravljanja težav pri delovanju ter izpadih sistemov,
boljše informiranje zaposlenih, hkrati pa omogoča takojšnje elektronsko obveščanje pristojnih in
lažje reševanje težav. Sprejeta je bila verzija 3.0 OPADD (Operational Procedures for AIS Dynamic
Data), pri kateri je v sklopu OPADD-FG (OPADD Focus Group) aktivno sodeloval predstavnik
družbe. Dokument vsebuje precej naših zamislih in zahtev in je najpomembnejši dokument
pri izdajanju sporočil NOTAM, ki se ne uporablja le na območju Evropske konference civilnega
letalstva (European Civil Aviation Conference - ECAC), temveč je v uporabi tudi drugod po svetu
(Japonska, Avstralija, Nova Zelandija itn.).

3.4 Področje kadrov
Aktivnosti na področju kadrov in organizacije so usmerjene v doseganje ciljev družbe, zastavljenih
v strateškem in letnih načrtih poslovanja, predvsem strateškega cilja družbe, razvoja zaposlenih.
Na dan 31. 12. 2009 je imela družba 215 zaposlenih. Povprečna starost zaposlenih leta 2009 je
bila 38,7 leta.
Tabela št. 1: Kadrovska struktura leta 2009 v primerjavi z letom 2008 glede na spol
Spol / stanje na dan

31. 12. 2008

31. 12. 2009

Sprememba leta 2009

Moški

165

171

+8, -2

Ženske

45

44

+1, -2

Skupaj

210

215

+5

Tabela št. 2: Kadrovska struktura leta 2009 v primerjavi z letom 2008 glede na izobrazbo
St. izobrazbe / stanje na dan

31. 12. 2008

31. 12. 2009

Sprememba leta 2009

IV. stopnja

3

3

0

V. stopnja

83

90

+7

VI. stopnja

42

42

0

VII. stopnja

76

74

+2, -4

6

6

0

210

215

+5

več kot VII. stopnja
Skupaj

Leta 2009 je bilo realiziranih devet prihodov:
- ponovno je bil zaposlen strokovnjak s področja letalskih telekomunikacij;
- na predlog Ministrstva za obrambo RS je bilo zaposlenih šest kandidatov za kontrolorja
zračnega prometa za Letališče Cerklje ob Krki;
- zaposlen je bil en kandidat za kontrolorja zračnega prometa za Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana;
- kot prihod se evidentira tudi reintegracija na podlagi sodne odločbe.
Konec leta 2009 so se začeli postopki prekinitve delovnega razmerja kandidatom za kontrolorja
zračnega prometa za Letališče Cerklje ob Krki, ker so se potrebe Ministrstva za obrambo RS spremenile in novih kontrolorjev zračnega prometa ne potrebuje.
Leta 2009 so bili realizirani štirje odhodi:
- delovno razmerje je prenehalo enemu kandidatu za kontrolorja zračnega prometa;
- dvema delavcema je prenehalo delovno razmerje zaradi zaposlitve za določen čas;
- kot odhod se evidentira tudi suspenz pogodbe o zaposlitvi.

Razvoj zaposlenih
Za izvajanje glavne dejavnosti vodenja in kontrole zračnega 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 vsakoletni poslovni načrt.
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Uresničitev načrtovanih ukrepov, ki so bili za dosego tega cilja leta 2009 določeni v poslovnem
načrtu, se kaže v naslednjem:
- začela so se pogajanja za sprejem sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost
vodenja in kontrole zračnega prometa ter Podjetniške kolektive pogodbe;
- sprejet je bil nov Pravilnik o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest;
- sprejet je bil Pravilnik o preprečevanju in sankcioniranju alkoholiziranosti in stanja pod vplivom
psihoaktivnih substanc, kar je predvsem pomembno z varnostnega vidika tako za uporabnike
zračnega prostora kot za varno in zdravo delo zaposlenih;
- povečala se je premija prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja do zakonsko
določene višine, ki se ne všteva v davčno osnovo;
- uspešno delo je bilo nagrajevano iz naslova delovne uspešnosti ter izplačilom plače iz naslova
poslovne uspešnosti;
- nadaljeval se je projekt razvoja vodij. Posebna pozornost je bila namenjena timskemu delu in
komunikaciji;
- izvedena so bila vsa predpisana usposabljanja operativnega osebja za pridobitev in vzdrževanje
dovoljenj za delo;
- zaposlenim je bila omogočena udeležba na različnih splošnih seminarjih in delavnicah za spoznavanje novosti s področja dela in pridobivanja dodatnih znanj;
- izvedeno je bilo merjenje organizacijske klime in zadovoljstva s komunikacijo;
- organizirani so bili pogovori zaposlenih z vodstvom z namenom izboljšanja komunikacije
znotraj družbe;
- pričele so se aktivnosti v zvezi z varstvom delavčeve osebnosti in dostojanstva;
- organizirani so bili zdravstveni pregledi skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in
Zakonom o letalstvu. Poleg tega je bilo organizirano tudi cepljenje zaposlenih proti sezonski in
pandemski gripi;
- zaposlenim je bilo omogočeno koriščenje rednega letnega dopusta, kontrolorjem zračnega
prometa pa tudi koriščenje medicinsko programiranega 7-dnevnega rekreacijskega dopusta ter
preostalih 8 dni rekreacijskega dopusta;
- vodstvo družbe se je redno udeleževalo sej sveta delavcev in odgovarjalo na vse pobude in vprašanja
zaposlenih;
- nadaljevalo se je redno informiranje zaposlenih prek internega mesečnega glasila Radial;

-

organizirana so bila neformalna srečanja zaposlenih (piknik, novoletna zabava);
nadaljevalo se je s čestitkami zaposlenim ob rojstnem dnevu;
družba je s finančnimi prispevki podpirala športna udejstvovanja zaposlenih v okviru društev,
ki združujejo zaposlene v družbi, ter sodelovala pri decembrski obdaritvi otrok, ki so jo organizirali sindikati.

Usposabljanje osebja s področja kontrole zračnega prometa
Zaradi posebnih zahtev glede usposobljenosti kadra, ki dela na področju kontrole zračnega prometa,
družba daje izredno velik pomen usposabljanju in izobraževanju zaposlenih. S tem namenom deluje
Služba za usposabljanje operativnega osebja - Letalska šola, ki izvaja vse potrebne aktivnosti za
usposabljanje zaposlenih, ki delajo na tem področju in za svoje delo potrebujejo licenco oziroma
dovoljenje za delo.
Letalska šola je leta 2009 izvedla usposabljanja za potrebe vseh treh operativnih sektorjev, in
sicer:
- začetno usposabljanje za kontrolorja zračnega prometa (AB-INITIO) za osem novih kandidatov;
- za pridobitev ratinga proceduralnega priletnega kontrolorja zračnega prometa s pooblastilom
za lokacijo Portorož (APP/POW) za dva kandidata;
- za pridobitev ratinga proceduralnega priletnega kontrolorja zračnega prometa s pooblastilom
za lokacijo Maribor (APP/MBX) za dva kandidata;
- za pridobitev ratinga nadzornega priletnega kontrolorja zračnega prometa s pooblastilom
radar in lokacijo Ljubljana (APS/RAD/LJA) za štiri kandidate;
- za pridobitev ratinga instrumentnega letališkega kontrolorja zračnega prometa s pooblastilom
stolpnega kontrolorja (ADI/TWR) za sedem kandidatov;
- za pridobitev ratinga nadzornega območnega kontrolorja zračnega prometa s pooblastilom
radar in lokacijo Ljubljana (ACS/RAD/LJA) za tri kandidate;
- za pridobitev ratinga instrumentnega letališkega kontrolorja zračnega prometa s pooblastilom
stolpnega kontrolorja in lokacijo Ljubljana (ADI/TWR/LJU) za enega kandidata;
- za pridobitev ratinga instrumentnega letališkega kontrolorja zračnega prometa s pooblastilom
stolpnega kontrolorja in lokacijo Cerklje (ADI/TWR/CEK) za dva kandidata in
- za pridobitev pooblastila inštruktor (HUM-OJTI) za dva kandidata;
- za dovoljenje za delo operaterja podatkov o letih zrakoplovov FDT za tri kandidate;
- za tehnično nadzorni center (TNC) za pet kandidatov;
- za »Hardware Exchange« za 5 kandidatov, ter
- zunanje začetne tečaje (AB-INITIO) za pripadnike Slovenske vojske.
Letalska šola je koordinirala tudi usposabljanja v tujini v Inštitutu navigacijskih služb zračnega prometa (IANS), ki deluje v okviru organizacije EUROCONTROL za 44 zaposlenih na 24 različnih tečajih.
V okviru Letalske šole se dopolnjuje in izpopolnjuje tudi učna dokumentacija. Leta 2009 so bili
napisani Priročnik za usposabljanje po programu usposabljanja kontrolorjev zračnega prometa,
Navodilo o licencah, ratingih, pooblastilih, usposabljanju in izpitih kontrolorjev zračnega prometa,
Načrti usposabljanja za Območno kontrolo zračnega prometa (OKZP) Ljubljana in vse štiri letališke
kontrole zračnega prometa (LKZP) Brnik, Maribor, Portorož in Cerklje ob Krki ter Priročnik za usposabljanje po programu usposabljanja ostalega strokovnega osebja.
Načrte in oba priročnika je potrdilo Ministrstvo za promet RS, Direktorat za civilno letalstvo, v
obdobju od januarja do decembra 2009.

3.5 Področje za varnost v zračnem prometu
V okviru Sistema upravljanja varnosti si vzporedno z izvajanjem osnovnih procesov doseganja,
zagotavljanja in izboljševanja varnosti v zračnem prometu prizadevamo doseči najvišjo mogočo
raven varnostne kulture vseh zaposlenih. Sistem upravljanja varnosti v družbi v osnovi zagotavlja:

-

-

-

-

jasen in preventiven pristop k sistematičnemu upravljanju varnosti pri izvajanju storitev navigacijskih služb zračnega prometa z namenom stalnega izboljševanja;
umestitev sprejemljive ravni varnosti na prvo mesto v primerjavi s komercialnimi, okoljskimi,
socialnimi in drugimi družbenimi dejavniki pri opravljanju storitev navigacijskih služb zračnega
prometa;
zmanjšanje tveganja za letalsko nesrečo, incident ali varnostni dogodek, ki ga prinaša opravljanje storitev navigacijskih služb zračnega prometa na najnižjo razumno in v praksi uresničljivo
raven;
osebno zavedanje pomena varnosti in odgovornosti vseh zaposlenih pri opravljanju storitev
navigacijskih služb zračnega prometa;
določitev odgovornosti za varnost na vseh ravneh vodenja, za doseganje zadovoljive
učinkovitosti storitev navigacijskih služb zračnega prometa z zavezanostjo in sodelovanjem
vseh zaposlenih v družbi;
uporabo načel kulture pravičnosti v procesih poročanja in preiskovanja varnostnih dogodkov
ter z njimi povezanih korektivnih ukrepov.

Stalne aktivnosti področja za varnost so leta 2009 potekale v obliki sodelovanja z:
- drugimi sektorji in službami v družbi v povezavi z izvajanjem procesov in aktivnosti Sistema
upravljanja varnosti,
- Ministrstvom za promet RS in Ministrstvom za obrambo RS,
- Evropsko organizacijo za varnost zračnega prometa EUROCONTROL,
- letalskimi prevozniki v slovenskem zračnem prostoru,
- organizacijo APAC (Austrian Product Assurance Company, Ltd.) na področju izdelave varnostnih
ocen za projekt ATCC Ljubljana,
- organizacijskimi strukturami za varnost v zračnem prometu sosednjih držav in sodelujočih
držav v projektu FAB CE.
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V poslovnem načrtu za leto 2009 so bili v okviru cilja Varnost v zračnem prometu definirani trije
strateški cilji, in sicer:
- doseganje varnosti,
- zagotavljanje varnosti in
- izboljševanje varnosti.
Realizacija aktivnosti v okviru operativnih ciljev doseganje varnosti in zagotavljanje varnosti se kaže
v dejstvu, da Sistem upravljanja varnosti v družbi brez večjih neskladij izpolnjuje zahteve Uredbe (ES)
2096/2005 in predpisov Evropske unije o enotnem evropskem nebu ter nacionalnih predpisov, kar
potrjujejo pregledi nadzornih organov Direktorata za civilno letalstvo. Poleg tega je Sistem upravljanja varnosti družbe pri izvedenem zunanjem nadzoru agencije EUROCONTROL ponovno presegel
ciljno raven zrelosti za izvajalce navigacijskih storitev zračnega prometa v državah ECAC.
V okviru operativnega cilja izboljševanje varnosti je bila v sodelovanju z agencijo EUROCONTROL
in univerzo v Aberdeenu kot najpomembnejša aktivnost leta 2009 izvedena analiza varnostne
kulture na ravni celotne družbe. V končnem poročilu analize je ugotovljeno, da v družbi obstaja
pozitivna varnostna kultura, ki temelji na naslednjih osnovnih elementih:
– pozitiven pristop najvišjega vodstva k varnosti v zračnem prometu;
– pozitiven pristop k varnosti v zračnem prometu vseh zaposlenih;
– visoka zavest o individualni odgovornosti za varnost, izražena pri vseh zaposlenih;
– zaupanje v predpisane operativne postopke in procedure;
– medsebojno zaupanje med zaposlenimi;
– dobro delo v obliki skupin in v okviru projektov;
– zaupanje v delovanje Sistema upravljanja varnosti v družbi.
V končnem poročilu so poleg osnovne ugotovitve, da v družbi obstaja pozitivna varnostna kultura,
navedena tudi priporočila, kako izboljšati sedanje stanje v naslednjih dveh letih. Na podlagi omenjenih
priporočil je bil oblikovan načrt aktivnosti, v katerem so natančno opredeljene aktivnosti v povezavi s

posameznim priporočilom, odgovorne osebe in časovni okvir za izvedbo. Naslednja analiza varnostne
kulture v družbi je predvidena leta 2012.

3.6 Ohranjanje certiﬁkata o usposobljenosti za
izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa
Družba je leta 2009 izvedla vse načrtovane notranje preglede skladnosti z zahtevami Uredbe (ES)
2096/2005, kot jih je predvideval dokument »Letni načrt pregledov skladnosti z zahtevami Uredbe
Komisije (ES) št. 2096/2005 z dne 20. decembra 2005 o skupnih zahtevah za izvajanje navigacijskih
služb zračnega prometa za leti 2009 in 2010«. Z notranjimi pregledi družba zagotavlja skladnost z
zahtevami omenjene uredbe, kar omogoča ohranjanje certifikata izvajalca navigacijskih služb zračnega
prometa, ki dokazuje usposobljenost za zagotavljanje služb zračnega prometa, službe letalskih telekomunikacij in služb letalskih informacij. Hkrati je družba z notranjimi pregledi zagotovila tudi izvajanje
pregledov sistema upravljanja varnosti, kot to zahteva ESARR 3.
Družba je bila leta 2009 deležna štirih zunanjih presoj skladnosti z zahtevami ESARR-jev, ki jih je
opravilo osebje Direktorata za civilno letalstvo, Ministrstva za promet RS. V preteklem letu so bile
tako uspešno opravljene naslednje presoje:
– ESARR 2, april 2009;
– ESARR 3, junij 2009;
– ESARR 4, november-december 2009;
– ESARR 6, november-december 2009.
Družba mora tudi v prihodnje zagotavljati in izboljševati skladnost z zahtevami Uredbe (ES)
2096/2005 z izvajanjem notranjih presoj, kot jih predvideva dokument »Letni načrt pregledov
skladnosti z zahtevami Uredbe Komisije (ES) št. 2096/05 z dne 20. decembra 2005 o skupnih
zahtevah za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa za leti 2009 in 2010«, ter podaljšati
veljavnost certifikata izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa.
Veljavni certifikat izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa je družba prejela 15. decembra
2008. Veljavnost certifikata izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa bo potekla 21. decembra 2010, zato bo družba v drugi polovici leta 2010 pripravila novo vlogo za obnovitev veljavnosti
certifikata za naslednje, dveletno obdobje. Pričakujemo, da bo Direktorat za civilno letalstvo
opravil presoje skladnosti na vseh lokacijah in v vseh službah družbe.

3.7 Področje za kakovost
Februarja 2010 je bil družbi podeljen certifikat kakovosti po mednarodnem standardu ISO
9001:2008 na podlagi zunanje recertifikacijske presoje po navedenem standardu, ki jo je izvedla
certifikacijska hiša Bureau Veritas. Presoja je vključila vse procese družbe, zlasti podrobno pa je
bila presojana infrastruktura navigacijskih služb zračnega prometa. Družba je presojo uspešno
opravila. Iz tega je razvidno, da je kakovost vtkana v vsako aktivnost, postopek ali projekt, ki zadeva navigacijske službe zračnega prometa. Vključevanje kakovosti v vse aktivnosti družbe je rezultat
zavedanja vseh zaposlenih. Omenjena pridobitev in ohranitev oziroma nadgradnja certifikata na
novi standard ISO 9001:2008 je plod skupnega obsežnega dela vseh zaposlenih v družbi. S tem
se je izteklo tudi prvo triletno certifikacijsko obdobje družbe. Leta 2009 je bil v procesni sistem
vodenja kakovosti vključen tudi proces splošnega sektorja, s čimer smo opravili še dodatni korak
za dosego celovitega obvladovanja kakovosti.
Oktobra in novembra je bila opravljena celovita notranja presoja, na vseh lokacijah in organizacijskih enotah družbe. Rezultat uspešno opravljenega dela notranjih presojevalcev je celovita
statistična analiza uspešnosti in učinkovitosti procesov in sistema vodenja kakovosti v družbi.
Analiza je pokazala napredek glede na preteklo leto. V družbi smo skozi vse leto z izvajanjem seminarjev in predavanj usmerjeno delovali na področju ozaveščanja zaposlenih o pomenu in vlogi
kakovosti v družbi.

3.8 Področje varovanja
V družbi smo končali oceno ogroženosti za novi Center za vodenje in kontrolo zračnega prometa
na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana ter nadaljevali izdelavo celovitega sistema varnostnega
inženiringa, ki je ključnega pomena za varnost centra.
Na področju požarnega varstva je bilo izvedeno osnovno usposabljanje za varstvo pred požarom
za novo zaposlene s teoretičnim in praktičnim delom. Novembra je bila uspešno izvedena vaja
evakuacije za objekt Kotnikova 19 a v Ljubljani, pri čemer je poleg zaposlenih v omenjenem objektu sodelovala tudi Gasilska brigada Ljubljana s svojim moštvom, vozili in opremo.
Skozi celotno leto 2009 je potekalo vzdrževanje sistema tehničnega varovanja in notranje presoje
sistema varovanja skladno z Letalskim varnostnim programom. Usposobili smo tudi dva notranja
presojevalca za presojo informacijskih sistemov po standardu za informacijsko varnost ISO
27001:2005.

3.9 Mednarodno sodelovanje
Projekt Funkcionalnega bloka zračnega prostora srednje Evrope (Functional Airspace
Block Central Europe – FAB CE)
Družba je prek svojih predstavnikov, ki skupaj s predstavniki Ministrstva za promet RS zastopajo
Republiko Slovenijo, tudi leta 2009 nadaljevala aktivno in uspešno delovanje v projektu oblikovanja Funkcionalnega bloka zračnega prostora srednje Evrope (Functional Airspace Block Central
Europe) (v nadaljevanju: FAB CE) skladno s predpisi Evropske unije o enotnem evropskem nebu.
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Ustanovitev FAB CE poteka v treh fazah, in sicer:
- pripravljalna faza (FAB CE Preparatory Phase), ki se bo končala s podpisom FAB CE sporazuma
in konec katere bo pomenil ustanovitev FAB CE;
- izvedbena faza (FAB CE Implementation Phase), ki se bo končala z ratifikacijo FAB CE sporazuma vseh držav članic FAB CE;
- operativna faza (FAB CE Operation Phase), ki se bo začela po uveljavitvi FAB CE sporazuma.
Leta 2009 se je nadaljevala pripravljalna faza FAB CE (FAB CE Preparatory Phase), v okviru katere
je treba pripraviti osnovne dokumente za podpis sporazuma FAB CE (Implementation Plan, Safety
Case, Cost Benefit Analysis), katerega priprava se je aktivno začela v začetku leta 2010. Marca
2009 je bil sprejet urnik izvajanja začetnega scenarija FAB CE (Implementation Schedule for the
Initial Scenario FAB CE – ISIS) in novembra podpisan Memorandum o soglasju (Memorandum of
Understanding) (v nadaljevanju MoU), ki predstavlja okvir sodelovanja na ravni držav članic FAB
CE. Pri vseh pripravah je bilo sodelovanje predstavnikov družbe zelo aktivno tako pri koordinaciji
na državni ravni kot pri izvedbi na ravni FAB CE.
Po podpisu MoU je predstavnike družbe minister za promet pooblastil za sodelovanje v strukturah
držav FAB CE, in sicer na naslednjih ravneh:
- prehodni koordinacijski svet FAB CE (Provisional FAB CE Coordination Council – PFCC);
- skupina za pripravo sporazuma FAB CE (FAB CE Agreement drafting group - FA DG);
- koordinacijske skupine NSA (NSA Coordination Group - NSA CG);
- koordinacijska skupina za civilno vojaško sodelovanje (Civil Military Coordination Group – CM CG).
Aktivno sodelovanje med predstavniki družbe in predstavniki države se je izkazalo za izredno
učinkovito in se mora na takšni ravni nadaljevati tudi v prihodnje.

Projekt TransNEW
Projekt TransNEW je nadaljevanje uspešno zaključenega projekta TransSLO, katerega koordinator
je bila Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o. Namen projekta TransNEW iz 7. okvirnega
programa Evropske unije je oceniti, analizirati in definirati potencialne možnosti ter pospeševati
strategije razvoja in raziskav na področju transporta v 26 novih državah članicah EU in državah
kandidatkah EU ter povezovanje držav v tako imenovanem evropskem raziskovalnem prostoru
(European Research Area – ERA). Družba je v projekt TransNEW vključena kot vodja aktivnosti
pri ugotavljanju regionalnih prioritet ter spodbujanju raziskav s področja transporta na območju
zahodnega Balkana. Poleg omenjenega bo skrbela za rezultate raziskav s področja letalskega
prometa, pri čemer bo primarni cilj ugotoviti prispevek raziskav s področja letalskega prometa k
strateškemu raziskovalnemu načrtu držav članic Evropske unije ter njenih kandidatkah. Projekt
bo trajal 24 mesecev, z začetkom s 1. 1. 2010, priprave pa so potekale že leta 2009. Zaključek projekta se predvideva konec leta 2012. V okviru projekta TransNEW smo leta 2009 vzpostavili bazo
kontaktnih podatkov o raziskovalcih ter srednjih in malih podjetjih, ki se ukvarjajo z raziskavami
na področju transporta na območju Zahodnega Balkana. Vsem bo poslan vprašalnik za pripravo
poročila o bazi raziskovalcev, ki bo izdelano do julija 2010.

Drugo sodelovanje
Družba je nadaljevala sodelovanje pri pripravi pomembnega razvojnega dokumenta Lokalnega
načrta implementacije enotnega neba (Local Single Sky Implementation Plan – LSSIP), pri pripravi
pomembnih poročil EUROCONTROL o finančni učinkovitosti dejavnosti ATM (ATM Cost Eﬀectiveness
Report - ACE Report) ter spremljala razvoj projekta SESAR in delovanje združenj CANSO in ATCA.

3.10 Javna naročila
V družbi štejemo za javno naročilo vsakršno porabo sredstev. Javna naročila izvajamo skladno z
veljavno zakonodajo na tem področju, Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,
16/08 in 19/10) (v nadaljevanju: Zakon o javnem naročanju) in Zakonom o javnem naročanju na
vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št.
128/06, 16/08 in 19/10) (v nadaljevanju: Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem,
transportnem področju in področju poštnih storitev) ter podzakonskimi akti.
Družba izvaja postopke skladno z Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev v primeru nabave blaga, storitev in gradenj, ki so
neposredno vezana na osnovno dejavnost, torej vodenje in kontrolo zračnega prometa. Za nabavo
blaga, storitev in gradenj, ki niso v neposredni povezavi z osnovno dejavnostjo družbe, pa se izvajajo postopki skladno z Zakonom o javnem naročanju.
Pri izvajanju javnih naročil upoštevamo naslednja temeljna načela:
- gospodarne porabe sredstev,
- učinkovitosti in uspešnosti,
- zagotavljanja konkurence med ponudniki,
- enakopravne obravnave ponudnikov,
- transparentnosti postopka oddaje javnega naročila,
- sorazmernosti.
Leta 2009 je bilo izvedenih 377 postopkov javnih naročil v skupni vrednosti 11.499.000,76 EUR, od
tega:
-

222 postopkov v skupni vrednosti 867.407,33 EUR v skladu z Zakonom o javnem naročanju;

-

155 postopkov v skupni vrednosti 10.631.593,43 EUR v skladu z Zakonom o javnem naročanju
na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev.

Tabela št. 3: Postopki v skladu z Zakonom o javnem naročanju
Naročilnice od 0,00 do 10.000,00 EUR
vrsta

št. postopkov

vrednost

147

235.115,95

66

77.295,58

0

0,00

213

312.411,53

storitev
blago
gradnje

Povabila k oddaji ponudbe od 10.000,00 do 40.000,00 EUR
vrsta

št. postopkov

vrednost

storitev

5

212.457,80

blago

2

33.138,00

gradnje

0

0,00

7

245.595,80

št. postopkov

vrednost

storitev

2

309.400,00

blago

0

0,00

gradnje

0

0,00

2

309.400,00

Odprti in drugi postopki od 40.000,00 EUR
vrsta
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Tabela št. 4: Postopki v skladu z Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev
Naročilnice od 0,00 do 20.000,00 EUR
vrsta

št. postopkov

vrednost

storitev

81

313.112,69

blago

57

81.344,48

0

0,00

138

394.457,17

gradnje

Povabila k oddaji ponudbe od 20.000,00 do 80.000,00 EUR
vrsta

št. postopkov

vrednost

storitev

7

223.803,25

blago

2

60.066,36

gradnje

2

106.213,82

11

390.083,43

št. postopkov

vrednost

storitev

4

1.225.407,00

blago

1

376.970,00

gradnje

1

8.244.675,83

6

9.847.052,83

Odprti in drugi postopki od 80.000,00 EUR
vrsta

V primerjavi s preteklim letom je bilo izvedenih 11 postopkov več z razliko 8.574.079,04 EUR, pri
čemer je treba poudariti, da se je leta 2009 izvedel zahteven postopek za gradnjo novega Centra
za vodenje in kontrolo zračnega prometa – ATCC v vrednosti 8.244.675,83 EUR ter več postopkov
manjše vrednosti prav tako v povezavi in za namen gradnje centra ATCC.

3.11 Finančno računovodsko in pravno področje
Naloge na finančno računovodskem in pravnem področju se izvajajo v okviru Sektorja za splošne
zadeve. Del sektorja, ki je zadolžen za finančno računovodsko področje, organizira in vodi finančno
računovodsko poslovanje družbe. Aktivnosti na tem področju so usmerjene v zagotovitev nemotenega in učinkovitega poslovanja družbe, vključujejo sodelovanje tako s predstavniki države
in pogodbenimi partnerji, kot tudi z vodstvom in drugimi organizacijskimi enotami v družbi ter
pripravo poročil in analiz za notranje in zunanje uporabnike. Računovodske storitve za družbo
opravlja zunanji pogodbeni partner.
Med prednostnimi nalogami finančno računovodskega področja je zagotavljanje tekoče likvidnosti
in zagotavljanje sredstev za načrtovane investicije. Družba je leta 2009 obveznosti poravnavala v
dogovorjenem roku in zagotovila sredstva za realizacijo načrtovanih investicij glede na časovne in
postopkovne možnosti.
Pomembnejše aktivnosti so bile tudi:
– sodelovanje pri pripravi sprememb in dopolnitev Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb
zračnega prometa;
– sodelovanje pri izredni inventuri osnovnih sredstev Ministrstva za promet RS;
– ureditev povračila stroškov, povezanih z leti, ki so oproščeni plačila pristojbin;
– sodelovanje pri postopku javnega naročila za izbiro najugodnejšega ponudnika za pridobitev
dolgoročnega kredita za financiranje investicije gradnje Centra za vodenje in kontrolo zračnega
prometa;
– sodelovanje pri projektu Center za vodenje in kontrolo zračnega prometa in drugih investicijskih
projektih;
– sodelovanje v projektu FAB CE ter finančno spremljanje in poročanje o izvajanju projektov, ki
jih financira Evropska komisija.
Aktivnosti na področju pravnih zadev so leta 2009 obsegale aktivnosti na področju internih zadev
kot tudi na področju sodelovanja družbe s subjekti javne uprave, gospodarskimi subjekti in posamezniki, zlasti pa:
– zagotavljanje nemotenega dela nadzornega sveta družbe – leta 2009 je bilo izvedenih 6 rednih
in 3 korespondenčne seje;
– sodelovanje pri pripravi gradiv za obravnavo na Vladi RS;
– priprava, usklajevanje in sodelovanje pri pripravi internih predpisov družbe;
– sodelovanje pri dogovarjanju sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost
vodenja in kontrole zračnega prometa ter Podjetniške kolektivne pogodbe;
– priprava različnih pravnih mnenj in predlogov odločitev na delovnopravnem ter področjih
gospodarskega in civilnega prava;
– izvajanje postopkov s področja stvarnega prava (najemi prostorov in zemljišč, nakupi zemljišč);
– vodenje postopkov za izvedbo vpisa sprememb in dopolnitev Akta o ustanovitvi družbe v
sodnem in poslovnem registru;
– vodenje postopkov povrnitve škod iz naslova premoženjskega zavarovanja;
– pregled podlag za ureditev področja ravnanja v primerih inšpekcijskih pregledov;
– priprava podlag za dogovor o sodelovanju med Ministrstvom za obrambo RS in družbo na
letališču Cerklje ob Krki;
– priprava podlag za ureditev področja odobravanja in izrabe letnih dopustov operativnih delavcev Sektorja zračnega prometa;
– sodelovanje pri izvedbi ukrepov za zaščito delavcev proti okužbi z virusom gripe;
– sodelovanje z zunanjimi pravnimi strokovnjaki na področju delovnega prava.
Naloge na finančno računovodskem in pravnem področju so bile usmerjene tudi v aktivnosti,
povezane z ureditvijo razmerij do sredstev v upravljanju, kot enega izmed ciljev, zastavljenih v
Poslovnem načrtu za leto 2009.

Ureditev razmerij do sredstev v upravljanju
Pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z določeno infrastrukturo, ki je bila leta 2006
sklenjena med Republiko Slovenijo in družbo, je urejala določeno infrastrukturo kot sredstva v
upravljanju, nerešen pa je ostajal status investicij v infrastrukturo. Zaradi ukinitve slovenskega
računovodskega standarda 35, ki je veljal do 31. 12. 2009, je treba na novo urediti razmerja za vso
infrastrukturo med lastnikom infrastrukture in družbo.
Leta 2009 se je Ministrstvo za promet RS skupaj z Ministrstvom za finance RS odločilo, da je
najprimernejša oblika prihodnje ureditve lastništva in uporabe infrastrukture za vodenje in kontrolo
zračnega prometa prenos infrastrukture na družbo kot kapitalski vložek, za kar je bilo treba uskladiti
Zakon o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa. Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa je bil sprejet 16. 12. 2009 in velja od 12.
1. 2010. Z njegovim sprejetjem je omogočen prenos infrastrukture na družbo kot kapitalski vložek
Republike Slovenije, ki bo realiziran leta 2010.
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4 Investicije

4.1 Center za vodenje in kontrolo zračnega prometa
- ATCC
Eden izmed pomembnejših ciljev družbe leta 2009 in hkrati najpomembnejša investicija je projekt
Center za vodenje in kontrolo zračnega prometa - ATCC. Družba je nadaljevala aktivnosti v okviru
projekta, ki je razdeljen na tri dele:
- podprojekt stavba;
- podprojekt sistem (tehnična migracija) in
- podprojekt zagon (operativni del).

Podprojekt stavba:
Leta 2009 smo si postavili dva cilja: rušenje sedanjih objektov in pripravo organizacije gradbišča ter
začetek gradnje ATCC.
V začetku leta smo zaključili s projekti za razpis in 23. januarja 2009 objavili javno naročilo za gradnjo
novega Centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa - ATCC. Prejeli smo 12 ponudb in izbrali
najcenejšega ponudnika (IMOS d. d.). Drugi in tretji najcenejši ponudnik sta vložila zahtevka za revizijo. S pritožbama na izbor se nismo strinjali in dokončno odločitev prepustili revizijski komisiji, ki je
v celoti podprla našo odločitev o izbiri in pripadajočo argumentacijo. Po pridobitvi ustreznih soglasij
nadzornega sveta in Vlade Republike Slovenije smo v drugi polovici septembra z izbranim ponudnikom sklenili Pogodbo za gradnjo novega Centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa – ATCC in
začeli gradbena dela. Med tem časom smo pripravili še projekt za izvedbo (PZI) in projekt gradbenih
del (PGD) ter pridobili »spremembo in dopolnitev gradbenega dovoljenja«. Zaradi dolgotrajnega
postopka javnega naročila smo lahko začeli gradbena dela v drugi polovici jeseni, ko vremenske
razmere niso več dopuščale optimalnih aktivnosti pri gradnji (padavine, nizke temperature, kratek
dan). Do konca leta smo končali del temeljev in kleti, izdelali smo ponikovalne vodnjake z ustreznim
funkcionalnim preizkusom. Pred začetkom gradnje smo z ločenim javnim razpisom izvedli še pripravljalna dela, porušili smo tedanje objekte in začeli z izdelovati začasne dovozne ceste.

Podprojekt sistem:
V okviru podprojekta sta bila postavljena dva operativna cilja, in sicer: nadgradnja avtomatiziranega sistema za obdelavo podatkov (radarski sistem in obdelava podatkov o letih zrakoplovov)
ter nadgradnja AFTN/AMHS. V podprojekt sistem spadajo vsi tehnični sistemi in naprave, ki so
potrebni za operativno delovanje novega centra. Zaradi koncepta migracije, ki predvideva podvajanje nekaterih sistemov (predvsem programske opreme) na obeh lokacijah, v ta sklop spada tudi
razvoj sistemov SDPS in FDPS na lokaciji starega centra.
Leta 2009 smo posodobili tako sistem FDPS kot tudi del sistema SDPS, in sicer smo ju nadgradili z
novimi funkcionalnostmi in orodji, ki bodo povečali kapaciteto zračnega prostora in olajšali delo
kontrolorjev zračnega prometa. Posodobitve se bodo nadaljevale do procesa migracije, ko bo
razvoj zamrznjen do vzpostavitve stabilnega sistema na novi lokaciji.
Novi avtomatizirani sistem je deloval zanesljivo, hkrati pa je potekal razvoj novih funkcionalnosti, ki so
omogočale razbremenitev kontrolorjev zračnega prometa in omogočale poenostavljeno koordinacijo
med sektorji. V naslednjem koraku je predvidena tudi avtomatizirana koordinacija s sosednjimi centri
območnih kontrol zračnega prometa. Nove funkcionalnosti so zahtevale nadgradnjo tako operativnega sistema kot »oﬀ-line« sistema ter ustrezne nadgradnje simulatorja, kar je bilo uspešno implementirano aprila 2009. V začetku leta 2010 je bilo sporazumno končano aktivno sodelovanje z izvajalcem
nadgradnje sistema, saj se je družba odločila za lasten razvoj ob pomoči zunanjih programerjev.
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V okviru gradnje novega centra so se s pripravo potrebne dokumentacije v zadnji četrtini leta
2009 začele aktivnosti za zamenjavo in nadgradnjo sedanjega sistema AFTN/AMHS. Glavni namen
projekta je zamenjava sedanjega sistema AFTN lociranega na sedežu družbe v Ljubljani z novim
AFTN/AMHS sistemom v novem poslovnem objektu na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana.
Trenutni sistem deluje od leta 2001. Strojna oprema je tako iztrošena in zastarela, da je vzdrževanje
strojne opreme nemogoče. S trenutnim sistemom AFTN ne izpolnjujemo zahtev iz Uredbe (ES)
552/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o interoperabilnosti evropske mreže
za upravljanje zračnega prometa (uredba o interoperabilnosti) (UL L št. 96 z dne 31. 3. 2004, str. 26)
(v nadaljnjem besedilu: Uredba (ES) 552/2004). Novi sistem AFTN/AMHS bo zagotavljal kontinuiteto
sprejema, obdelave in izmenjave letalskih sporočil za naslednjih 8 do 10 let. Sistem AMHS bo s svojimi
naprednimi funkcijami omogočal dodatno nadgradnjo, povezljivost in delovanje z drugimi sistemi ATS
(Air Traﬃc Services). Hkrati bomo zadostili zahtevam Uredbe (ES) 552/2004. Novi sistem AFTN/AMHS
bo občutno povečal zanesljivost delovanja in povezljivost z napravami in sistemi v ATS.
Leta 2010 so načrtovani podpis pogodbe, izobraževanje, testiranje in izvedba FAT (Factory Acceptance Test), leta 2011 pa dostava na novo lokacijo, montaža, izobraževanje, testiranje SAT (Site
Acceptance Test), testno delovanje, zagon AFTN, testiranje AMHS in zagon AMHS.

Podprojekt zagon:
Cilja podprojekta sta bila: priprava specifikacij in dokumentov za nabavo novih sistemov za ATCC
ter priprava vseh načrtov prenosa dejavnosti, priprava procedur in ustreznih varnostnih analiz.
Začetek prenosa dejavnosti navigacijskih služb zračnega prometa v novi ATCC je predviden sredi leta
2011. Družba je za sisteme, ki bodo v ATCC-ju novi (VCS, RMCDE, AMHS, CWP), že leta 2009 začela
pripravljati specifikacije in druge dokumente za izvedbo javnih naročil za izbiro dobaviteljev. Začeli
smo delo na številnih tehnoloških projektih, ki bodo omogočili nakup, implementacijo in integracijo
tehničnih sistemov in naprav v novem centru. Pomembnejši projekti so:
- operativna tehnična infrastruktura:
• sistem operativnega napajanja;
• sistem hlajenja operativne opreme;
• kabelska infrastruktura;
• aktivna podatkovna omrežja in informacijska infrastruktura;
• centralni nadzorni sistem;
• tehnično nadzorni center;

-

sistem govornih komunikacij (VCS);
delovna mesta – konzole;
strojna oprema za SDPS in FDPS;
sistemi za snemanje govornih povezav in operativnih podatkov.

Do konca leta je bila aktivirana večina naštetih podprojektov. Potekali sta fazi priprave in
načrtovanja, leta 2010 sledijo postopki javnega naročanja ter implementacija leta 2011. Dejanska
izvedba javnih naročil bo seveda vezana na potek aktivnosti v projektu stavba. Leta 2009 smo
že začeli pripravljati časovne načrte prenosa dejavnosti, varnostne analize in pripravili osnutke
specifikacij nekaterih sistemov za vgradnjo v novi center (Recording, VCS, CWP). Ob upoštevanju
omejenega časa izvedbe prenosa dejavnosti v drugi polovici leta 2011 bo družba večino načrtov
prenosa in postopkov pripravila že leta 2010 ter jih analizirala in potrdila v obliki varnostnih analiz.

4.2 Druge investicije
Zaradi gospodarske krize je bila bistveno zmanjšanja aktivnost na področju investicij, ki niso povezane z gradnjo novega centra. Skladno s poslovnim načrtom je bilo izvedeno javno naročilo sistema
za snemanje govornih povezav v vseh kontrolnih stolpih in centru za vodenje in kontrolo zračnega
prometa v Ljubljani. Decembra je bila uspešno opravljena namestitev na vseh lokacijah, razen na
letališču Cerklje ob Krki, kjer je zagon odložen do selitve v novi stolp. Z investicijo so zamenjani
starejši dotrajani sistemi na vseh lokacijah, hkrati pa je tehnologija poenotena in omogoča upravljanje s centralne lokacije. V drugi fazi bo enaka oprema nameščena tudi v novem centru.
Na področju nadzornih sistemov je bila podpisana pogodba, ki bo leta 2010 omogočila vključitev
dveh italijanskih radarjev v naš sistem za procesiranje radarskih podatkov. Tako bomo pridobili
bistveno širše in zanesljivejše radarsko pokrivanje južnega dela države.

5 Upravljanje tveganj
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Dejavnost kontrole zračnega prometa je specifična in zahtevna ter izpostavljena številnim
splošnim in posebnim tveganjem, ki jih je treba primerno spremljati, upravljati in voditi. Ob močni
vpetosti družbe v mednarodno okolje se v družbi zavedamo, da je področje upravljanja tveganj
vse pomembnejše in vedno bolj zahtevno. V družbi smo identificirali ključne vrste poslovnih in
finančnih tveganj ter mehanizme za njihovo obvladovanje.

5.1 Strateška tveganja
Strateška tveganja so povezana predvsem s sodelovanjem z državo, z mednarodnim sodelovanjem, s strateškim načrtovanjem, s pridobivanjem in lastništvom sredstev ter trgom in strukturo
trga.
Strateška tveganja obvladujemo:
– z aktivnim sodelovanjem z državo predvsem za rešitev odprtih vprašanj, ki vplivajo na
poslovanje družbe;
– z aktivnim sodelovanjem na mednarodnem področju, predvsem z drugimi izvajalci storitev
kontrole zračnega prometa;
– s strateškim načrtovanjem investicij skladno s petletnim načrtom poslovanja in letnim
poslovnim načrtom ter
– z ohranjanjem certifikata o usposobljenosti, ki je pogoj za opravljanje dejavnosti družbe, za
katero je bila ustanovljena.

5.2 Finančna tveganja
Finančna tveganja, ki jim je družba izpostavljena pri poslovanju, so:
– tveganje denarnih tokov,
– cenovno tveganje,
– obrestno tveganje in
– tveganje, povezano z upravljanjem sredstev.

Zaradi vključenosti v sistem mednarodnega obračunavanja in zaračunavanja storitev, saj stroške
opravljenih storitev letalskim prevoznikom zaračunava Evropska organizacija za varnost zračnega
prometa (EUROCONTROL), ki sredstva za opravljene storitve nakaže družbi, se je tveganje
tekočega denarnega toka zmanjšalo. V družbi ga obvladujemo z načrtovanjem stroškov, prihodkov in denarnih tokov ter koriščenjem kratkoročne kreditne linije (revolving kredit), sklenjene z
izbrano banko za obdobje enega leta.
Cenovno tveganje obvladujemo z načinom izračunavanja cene pristojbin, ki ga določajo EUROCONTROL-ove smernice Principi za oblikovanje stroškovnih baz in izračuna pristojbin na zračnih poteh.
Skladno s tem so cene za opravljene storitve oblikovane na podlagi predvidenih stroškov in prometa.
Zaradi sistema povračila vseh upravičenih stroškov je cenovno tveganje nizko in obvladljivo.
Tveganje spremembe obrestne mere, ki mu je izpostavljena družba, je omejeno na tveganje spremembe obrestne mere EURIBOR, na katero ima družba vezano obrestno mero najetih kreditov.
Družba obvladuje izpostavljenost obrestnemu tveganju s spremljanjem obrestnih mer, s pogajanji
za dosego konkurenčnih pogojev zadolževanja s kreditnimi institucijami in z načrtovanjem potrebnih dodatnih finančnih sredstev.
Tveganje, povezano z upravljanjem sredstev, se nanaša predvsem na pravočasni sprejem zakonskih podlag in ureditev razmerij do sredstev – infrastrukture med lastnikom, torej državo in
družbo. S sprejetjem sprememb in dopolnitev Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega
prometa je omogočen prenos infrastrukture na družbo kot kapitalski vložek Republike Slovenije.
Postopki prenosa se bodo končali leta 2010.
Poslovanje družbe ni izpostavljeno valutnemu tveganju, saj prejema vse prihodke in ima večino
odhodkov v evrih.

5.3 Operativna tveganja
Najpomembnejša opredeljena operativna tveganja so razvoj in vzdrževanje opreme, strokovni kader
in zakonodaja. Tveganja na omenjenih treh področjih družba aktivno obvladuje.
S sprejetimi spremembami zakonskih podlag je bil leta 2009 narejen prvi korak k zmanjšanju tveganj,
povezanih z upravljanjem oziroma lastništvom sredstev za opravljanje dejavnosti, ter posledično
načrtovanjem vlaganj v nadaljnji razvoj. Ne glede na status teh sredstev je družba tveganja na tem
področju že do zdaj obvladovala s strateškim načrtovanjem investicij, razvoja in vzdrževanja opreme.
Spremljanje razvoja na tem področju in vlaganja v sodobno opremo so eden izmed pomembnih
dejavnikov, ki lahko bistveno vpliva na uresničevanje najpomembnejših poslovnih ciljev družbe,
varnosti in prepustnosti zračnega prometa v zračnem prostoru Republike Slovenije.
Za delovanje družbe in zagotavljanje varnosti v zračnem prometu je bistven ustrezno strokovno
usposobljen in nagrajen kader. Tveganja na tem področju obvladujemo z ukrepi, ciljno usmerjenimi v razvoj kadrov, ki vključujejo načrtovanje šolanj in izobraževanj strokovnega kadra, mednarodno povezovanje na tem področju, izboljšanje pogojev dela, skrb za informiranje zaposlenih
ter socialni dialog.
Med operativnimi tveganji za poslovanje družbe in izvajanje njene dejavnosti so zelo pomembna
tveganja na področju zakonodaje, ki vključujejo predvsem tveganja spremembe zakonodaje. Za
družbo je zelo pomembno, da s svojimi strokovnjaki aktivno sodeluje pri spremembah zakonodaje
s slovenskimi in mednarodnimi institucijami.

5.4 Informacijska tveganja
Pomembna informacijska tveganja, ki smo jih identificirali, so povezana s kakovostjo opreme in
omrežja, nadzorom in intelektualno lastnino.
Družba informacijska tveganja obvladuje:
– s kakovostnima opremo in omrežjem,
– z nadzorom,
– z intelektualno lastnino
in z zagotavljanjem, da pomembne informacije pravočasno in brez zlorab prispejo do najpomembnejših uporabnikov.
Družba je leta 2009 pristopila k pripravi, v marcu 2010 pa je sprejela varnostne politike in pričela
s prenovo poslovne informatike. S sprejetimi varnostnimi politikami in nadaljnjim načrtovanim
razvojem na področju informacijske tehnologije bomo zagotovili bolj učinkovito obvladovanje
informacijskih tveganj.
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6 podatki o zračnem prometu za leto 2009

6.1 Analiza zračnega prometa
Podatki o zračnem prometu čez ozemlje Republike Slovenije, ki jih navajamo v nadaljevanju, so informativni, saj se je obdelava podatkov za VFR-lete popolnoma spremenila z uvedbo novega FDPS.
Leta 2009 je bilo čez ozemlje naše države opravljenih skupaj 325.828 letov, od tega:
VFR (pravila vizualnega letenja)
IFR (pravila instrumentalnega letenja)
- IFR (neposredno KZPS, d. o. o.)
- IFR (MURA, TIBRO, DIMLO)

14.930, kar predstavlja
310.898, kar predstavlja
227.114, kar predstavlja
83.784, kar predstavlja

IFR-promet z in na letališča v RS
IFR-preleti sektor DOLSKO

39.474
187.640

4,58%
95,42%
69,70%
25,71%

IFR-promet pod kontrolo družbe
Vsi nadaljnji podatki vključujejo le promet IFR, za katerega je bila odgovorna družba.
Povprečen dan je imel
Največ prometa je bilo 29. 8. 2009
Najmanj prometa je bilo 25. 12. 2009
Največ prometa v eni uri je bilo 23. 8. 2009 med 09.00 in 10.00 UTC

622 operacij.
928 operacij.
291 operacij.
79 operacij.

Podatki o opravljenih sektorskih urah, ki smo jih začeli zbirati leta 2009:
Leta 2009 je bilo opravljenih
Povprečno število sektorskih ur na dan
Najmanj sektorskih ur je bilo opravljenih 1. 1. 2009
Največ sektorskih ur je bilo opravljenih 26. 7. 2009

14 444 sektorskih ur
39,6 ur
28 ur
54 ur

Predvidevanja in realni promet leta 2009
Leta 2009 je promet padel za 6,21 odstotka, kar je bilo precej več od pričakovanega 3-odstotnega
padca glede na leto 2008. Glede na pokazatelje na začetku leta 2009 smo pričakovali boljšo sezono, vendar so se že aprila začele restrikcije na zračnih poteh na relaciji SOUTH-EAST AXIS.
Graf št. 1: Promet v obdobju od leta 2001 do 2009
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Primerjava je predstavljena v odnosu na leto 2008 kot 100 %.
Graf št. 2: Promet v letih 2007 in 2008, predvidevanja za leto 2009 ter realni promet za leto 2009

Promet po letih in mesecih
Zaradi tendence gibanja prometa je pomembna tudi primerjava prometa s prejšnjimi leti.
Tabela št. 5: Promet po letih in mesecih
2005

2006

2007

2008

2009

09/08%

JAN

10972

9327

12487

15242

14181

-6,96%

FEB

10289

9679

11938

14068

13127

-6,69%

MAR

12320

12021

14230

15947

14850

-6,88%

APR

14012

14265

16710

18368

17018

-7,35%

MAJ

19070

18485

21637

24234

21193

-12,55%

JUN

18680

19919

23164

24616

22259

-9,58%

JUL

21872

22465

25221

27045

24782

-8,37%

AVG

22105

23031

25719

25727

25617

-0,43%

SEP

19767

21520

23438

24179

23145

-4,28%

OKT

16152

18899

21287

22061

20818

-5,63%

NOV

11751

12733

14884

15994

14871

-7,02%

DEC

11010

12489

14733

14666

15253

+4,00%

188000

194833

225448

242147

227114

-6,21%

Promet po mesecih v primerjavi z enakim obdobjem za leti 2007 in 2008 prikazuje graf št. 3.
Graf št. 3: Promet po mesecih za leto 2007, 2008 in 2009

Podatki o nivojih leta
Podatki o nivojih leta so iz baze podatkov družbe. Upoštevane so vse spremembe do avtomatične
predaje najave leta sosednji kontroli zračnega prometa.

Graf št. 4: Promet po nivojih leta
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V DEP so vsebovane vse IFR-operacije, začete na domačih letališčih. Letalski promet v zračnem
prostoru Republike Slovenije je razdeljen:
nad FL280
pod FL280

69,78 %
30,22 %

(2008 67,21 %)
(2008 32,79 %)

Primerjava z letom 2008 kaže, da je padec prometa bolj izrazit v spodnjem zračnem prostoru.
Promet po letalskih prevoznikih in tipih letal
Promet po letalskih prevoznikih in tipih letal prikazujeta grafa v nadaljevanju.
Z vidika strukture prometa po letalskih prevoznikih se je v preteklem letu Turkish Airlines na
lestvici povzpel s 5. na 3. mesto. Povečalo se je število operacij nizkocenovnih prevoznikov HapagLloyd Express-a (HLX -Yellow Cab) in Wizz Air-a. Na lestvico pa se je vrnil Swissair.
Graf št. 5: Promet po letalskih prevoznikih

Leta 2009 se struktura prometa po tipih letal ni bistveno spremenila. Graf št. 6 kaže zastopanost
tipov letal, ki so opravili več kot 3500 operacij. CRJ2 je izgubil nekaj mest, njegov mlajši, a večji
brat CRJ9 jih je nekaj pridobil. V grafu se je pojavil DH8D (Croatia Airlines), medtem ko v diagramu
ni več F-100.
Graf št. 6: Promet po tipih letal

Struktura prometa po dnevih
Gledano po dnevih v tednu je bil promet celega leta razporejen, kot prikazuje spodnji graf.
Treba je upoštevati, da je to povprečje celega leta, zimske in poletne sezone, zaradi česar je slika
nekoliko zamegljena. Primerjava z letom 2008 kaže zanimiv podatek, da je bil leta prej četrtek
»najboljši« dan.
Graf št. 7: Promet po dnevih v tednu (celo leto)

Podatke o gibanju prometa po dnevih v času sezone, torej v obdobju od 1. julija do 15. septembra,
prikazuje naslednji graf. Treba je upoštevati, da je to povprečje 11-tih tednov (najmanj 720 in največ
928).
Graf št. 8: Promet po dnevih v tednu (sezona)

Pomembna je sprememba prometa po dnevih, tudi v sezoni ga je največ ob sobotah. Značilno
za promet ob sobotah je, kot v preteklih letih, da je bolj večplasten zaradi izrazito turističnega
prometa na hrvaška letališča (Split, Pula, Rijeka).

Promet po urah
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Spodnji graf prikazuje promet po urah leta 2009 in kaže povprečne vrednosti. Vzorec za posamezne dneve v tednu se od povprečja razlikuje. Primerjava podatkov z letom 2008 ne kaže
bistvenih sprememb.
Graf št. 9: Promet po urah (UTC celo leto)

Gledano po urah je promet v sezoni (julij-avgust) razporejen, kot je prikazano s spodnjim grafom.
Spet je treba upoštevati, da je to povprečje in se vzorec razlikuje med dnevi v tednu. Na tem diagramu je prikazano urno povprečje in ne skupno število operacij.

Graf št. 10: Promet po urah (UTC - sezona)

Letališke kontrole zračnega prometa
Tabela št. 6: Osnovni podatki o prometu za posamezne letališke kontrole zračnega prometa
(LKZP)
LKZP
Portorož

LKZP
Maribor

1325

3327

37805

Povprečno dnevno število
operacij IFR

3,6

9,1

103,5

Največje dnevno število operacij IFR

17

34

148

14223

26704

21045

12607

Povprečno dnevno število
operacij VFR

38,8

73,0

57,6

48,3

Največje dnevno število operacij VFR

166

345

158

205

Število operacij IFR leta 2009

Število VFR leta 2009

LKZP
LKZP
Brnik Cerklje ob Krki

Podatki so pridobljeni od LKZP in niso vsebovani v elektronskih bazah podatkov.

6.2 Analiza regulacij in zamud leta 2009
Leta 2009, prvič po letu 2000, ni bilo regulacij in zamud, ki bi posledično nastale zaradi kapacitete
in operativnega osebja. Objavljena konfiguracija (kapaciteta), pa tudi načrtovanje operativnega
osebja sta bila optimalna.
Regulacije in zamude leta 2009 za naš zračni prostor so:
- izmerjenih je bilo 5543 minut zamud;
- zahtevanih je bilo 16 regulacij, ki so bile objavljene v 9 dneh;
- zamude maja so nastale zaradi vojaške vaje (4 odstotke zamud);
- zamude junija in julija so nastale zaradi vzdrževanja radarja Koralpe, oktobra pa zaradi vzdrževanja
radarja Brnik (96 odstotkov zamud je posledica vzdrževanja radarjev).
Dejanske zamude za leto 2009 so se v primerjavi z letom 2008 zmanjšale za 41 odstotkov. Koeficient zamud (delay/flight) za leto 2009 je 0,024. Primerjava z njegovo vrednostjo 0,039 za leto
2008 pomeni izjemen dosežek.

Na področju pretoka in kapacitet zračnega prometa so bile implementirane naloge in dogodki, ki
so vplivali na kapaciteto zračnega prostora:
- organizirana je bila skupina SOUTH-EAST AXIS, ki vključuje države jugovzhodne Evrope in
usklajuje kapaciteto in pretok zračnega prometa v regiji ter posledično zmanjšanje zamud v
zračnem prometu;
- februarja je CFMU uvedel NOP PORTAL;
- uvedba novih zračnih poti;
- naročena in končana je bila študija CAPAN, ki določa kapaciteto zračnega prostora oziroma
kapaciteto posameznih sektorjev.
Na kapaciteto ter posredno na zamude bodo leta 2010 vplivali:
- načrtovano zvišanje urne sektorske kapacitete za »UPPER in TOP sector«;
- uvedba nove zračne poti ZAG-GIMIX;
- uvedba radarja MODE S (CHARLIE).

7 Ključni načrti za leto 2010 in pričakovanja
glede razvoja družbe
Na podlagi načrtovanega prometa in predvidenih stroškov zagotavljanja navigacijskih služb zračnega
prometa leta 2010, je družba znižala ceno na enoto storitve tako za preletne kot terminalne pristojbine
glede na leto 2009. Čeprav minimalno, je znižanje cene skladno z usmeritvami evropskega komisarja za
promet, Ministrstva za promet RS in pozivi Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov (IATA).
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Poslovni načrt, cilji družbe, načrtovane investicije in druge aktivnosti družbe leta 2010 so usklajeni
s Petletnim strateškim poslovnim načrtom družbe za obdobje od 2010 do 2014, ki hkrati predstavlja program izvajanja služb, ki ga je družba dolžna sprejeti skladno z določili Zakona o zagotavljanju
navigacijskih služb zračnega prometa.
V poslovnem načrtu za leto 2010 je družba opredelila naslednje cilje:
1. varnost zračnega prometa,
2. prepustnost zračnega prostora,
3. projekt Center za vodenje in kontrolo zračnega prometa - ATCC,
4. razvoj zaposlenih,
5. ureditev razmerij do sredstev v upravljanju,
6. mednarodno sodelovanje,
7. obnovitev certifikata izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa.
Ključni načrti družbe leta 2010 so v skladu s sprejetim Poslovnim načrtom usmerjeni v učinkovito
opravljanje primarne dejavnosti, gospodarske javne službe zagotavljanja storitev navigacijskih
služb zračnega prometa v Republiki Sloveniji. S kakovostnim, fleksibilnim in stroškovno učinkovitim
opravljanjem dejavnosti bo poslovanje družbe usmerjeno k najpomembnejšemu cilju, zagotavljanju
varnosti v zračnem prometu.
Cilj družbe je tudi prepustnost zračnega prometa, zato je treba izvajati dejavnosti v tolikšnem
obsegu, kot ga bo zahteval promet, s čim manjšimi omejitvami in zamudami. Družba bo sledila
potrebam glede odprtosti vseh mednarodnih letališč v Republiki Sloveniji.
V doseganje ciljev družbe bodo usmerjene vse aktivnosti in naloge, med katerimi so najpomembnejše:
- vlaganja v posodobitev sistemov in naprav v okviru glavnega razvojnega projekta družbe – gradnje
Centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa - ATCC, izvedba potrebnih postopkov javnih naročil in
selitev v novi objekt leta 2011;
- vlaganja v posodobitev navigacijske, komunikacijske in nadzorne infrastrukture na območju celotne
države z namenom zagotavljanja ter ohranjanja ustrezne varnosti in prepustnosti zračnega prostora;
- ohranitev pravic zaposlenih ter izvedba pogajanj za spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za
dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa ter Podjetniške kolektivne pogodbe;
- skrb za razvoj zaposlenih;
- zagotavljanje in kontinuirano izboljševanje skladnosti z zahtevami Uredbe (ES) 2096/2005 z izvajanjem

-

-

notranjih presoj, kot jih predvideva dokument »Letni načrt pregledov skladnosti z zahtevami Uredbe
Komisije (ES) št. 2096/05 z dne 20. decembra 2005 o skupnih zahtevah za izvajanje navigacijskih služb
zračnega prometa za leti 2009 in 2010«, ter podaljšanje veljavnosti certifikata izvajalca navigacijskih
služb zračnega prometa. Veljavnost certifikata izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa bo potekla
21. decembra 2010, zato bo družba v drugi polovici leta 2010 pripravila novo vlogo za obnovitev veljavnosti certifikata;
izvajanje vseh aktivnosti potrebnih za ohranitev certifikata kakovosti ISO 9001;
dokončna ureditev razmerij v zvezi s sredstvi v upravljanju, in sicer prenos infrastrukture za izvajanje
navigacijskih služb zračnega prometa kot stvarni vložek države v družbo;
slediti smernicam razvoja evropskega zračnega prostora z uspešnim sodelovanjem na mednarodnem
področju, predvsem na področju regionalnega sodelovanja za vzpostavitev funkcionalnega bloka
zračnega prostora v srednji Evropi;
strokovno sodelovanje s pristojnimi državnimi organi pri pripravi predpisov s področja dejavnosti družbe.

Družba bo tudi leta 2010 izvajala vse ukrepe, ki bodo potrebni, da posledice gospodarske krize in
počasnega okrevanja svetovnega gospodarstva ne bodo ogrozile njenega poslovanja. Cilj je zagotovitev nemotenega poslovanja družbe brez dviga cene na enoto storitve (unit-rate) z učinkovitim
obvladovanjem stroškov družbe.
Po napovedih Eurocontrolovega oddelka za strateške napovedi STATFOR za Eurocontrolovo
območje statističnega sklicevanja (Eurocontrol Statistical Reference Area – ESRA), objavljenih
septembra 2009, naj bi rast letalskega prometa leta 2010 za slovenski zračni prostor znašala 3,3
odstotka. Družba ocenjuje, da je realno pričakovati povečanje prometa za približno 3,5 odstotka
glede na leto 2009.
Pričakovan razvoj družbe naj bi šel v smeri ohranjanja in doseganja zahtevane ravni delovanja na
ključnih področjih poslovanja. S stališča Sektorja zračnega prometa bo eden glavnih poudarkov
na povečanju zmogljivosti pretočnosti prometa z uvedbo novih zračnih poti, kar bi posledično
pripeljalo do zmanjšanja zastojev. Skladno s projektom FAB CE se v prihodnosti pričakuje tudi
preoblikovanje sektorskih mej.
Pri razvoju letalskih informacij bo družba na mednarodnem področju sledila usmeritvam, ki se
pojavljajo z razvojem novih tehnologij, predvsem pri prenosu in obdelavi različnih podatkov in
potrebam uporabnikov storitev. Glavna usmeritev na področju letalskih informacij je prehod
iz tradicionalnega AIS (Aeronautical Information Services) v AIM (Aeronautical Information
Management), kar poenostavljeno pomeni prehod s tradicionalnega (papirnatega) posredovanja
informacij uporabnikom na digitalno upravljanje letalskih podatkov, in sicer od samega izvora do
končnega uporabnika. Na tem področju je družba eden naprednejših izvajalcev navigacijskih služb
zračnega prometa v Evropi in svetu, kar nam v tujini tudi priznavajo. Omeniti velja eAIP, xNOTAM
in WFS (štiri dimenzionalni prikaz slovenskega zračnega prostora s pomočjo Google Earth in omejitve v zračnem prostoru – četrta dimenzija je časovni prikaz določene omejitve – trajanje). Naša
prednost je majhnost slovenskega zračnega prostora in le tri mednarodna letališča, pa vendar
so tudi človeški viri za izvajanje vseh teh projektov skrajno omejeni. Glavni cilj Sektorja letalskih
informacij je seveda zadovoljstvo uporabnikov z ravnjo in kakovostjo storitev.
Na področju letalskih telekomunikacij bo glavnina razvojne aktivnosti usmerjena v načrtovanje
in opremljanje novega Centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa - ATCC. Poleg tega so
načrtovane investicije v navigacijsko opremo – posodobljeno bo glavno navigacijsko sredstvo
VOR/DME Dolsko, dodatno sredstvo pa bo postavljeno v Portorožu, s čimer bo poleg pozitivnega
prispevka k varnosti povečana kapaciteta dela zračnega prostora. Na področju nadzornih sistemov
bo glavna aktivnost pridobitev nove radarske lokacije, na kateri bo v naslednjem letu postavljen
posodobljen radar »Watchman«. Tako bo zagotovljeno dolgoročno neodvisno pokrivanje Republike Slovenije z lastnim radarskim signalom tudi v MODE-S načinu.
Področje avtomatiziranih sistemov bo pomembno predvsem zaradi priprav na selitev v nov
center, hkrati pa so leta 2010 načrtovane manjše posodobitve sistema za obdelavo podatkov o
letih, predvsem nadgradnje z nujno potrebnimi funkcionalnostmi ter protokoli, ki bodo od leta
2011 naprej obvezni za vse članice EU.

Letno poročilo 2009 / 2010

52

B. Računovodsko poročilo

1 Poročilo neodvisnega revizorja
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2 Računovodski izkazi družbe

2.1 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2009
SREDSTVA
A.

Pojasnila

Dolgoročna sredstva
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne

I.

časovne razmejitve
1.
2.

II.
1.

Dolgoročne premoženjske pravice (patenti,
licence, blagovne znamke)

3.2.1.

19.054.011

1.850.177

1.851.535

59.324

58.082

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

3.2.2.

1.790.853

1.793.453

3.2.3.

16.323.910

16.953.325

1.750.687

1.813.281

0

0

1.750.687

1.813.281

10.331.166

6.268.764

10.156

25.392

4.231.901

8.845.888

4.231.901

8.845.888

Zemljišča in zgradbe
b) Zgradbe

2.

Proizvajalna oprema

3.

Druga oprema
Opredmetena osnovna sredstva, ki se
pridobivajo
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji
oziroma izdelavi

III.

Naložbene nepremičnine

0

0

IV.

Dolgoročne finančne naložbe

0

0

V.

Dolgoročne poslovne terjatve

VI.

Odložene terjatve za davke

I.

Sredstva namenjena za prodajo

II.

Zaloge

B.

0

0

262.568

249.151

4.013.799

2.459.346

0

0

3.2.5.

208.554

161.044

208.554

161.044

3.2.6.

800.000

801

Kratkoročna posojila

800.000

801

a) Kratkoročno dana posojila in depoziti drugim

800.000

801

2.668.770

2.216.641

3.2.4.

Kratkoročna sredstva

1.
III.

IV.

V.

Material in surovine
Kratkoročne finančne naložbe

2.

C.

Preteklo leto

18.436.655

Opredmetena osnovna sredstva
a) Zemljišča

4.

Tekoče leto

Kratkoročne poslovne terjatve

3.2.7.

1.

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

2.401.396

2.036.595

2.

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

267.374

180.046

Denarna sredstva

3.2.8.

336.475

80.860

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

3.2.9.

480.867

1.575.493

22.931.321

23.088.850

SREDSTVA SKUPAJ

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A.
1.

3.2.10.

3.602.640

3.041.348

Vpoklicani kapital

1.091.118

1.091.118

Osnovni kapital

1.091.118

1.091.118

II.

Kapitalske rezerve

0

0

Rezerve iz dobička

109.112

100.150

Zakonske rezerve

109.112

100.150

IV.

Presežek iz prevrednotenja

V.

Preneseni čisti dobički iz preteklih let

VI.

Prenesena čista izguba iz preteklih let

VII.

Čisti dobiček poslovnega leta

VIII.

Čista izguba poslovnega leta
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne

B.

razmejitve
1.

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti

2.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

C.

Dolgoročne obveznosti
I.

3.2.11.

3.2.12.

Dolgoročne finančne obveznosti
1.

II.

Dolgoročne finančne obveznosti do bank
Dolgoročne poslovne obveznosti

1.
III.

3.213.

Druge dolgoročne poslovne obveznosti
Odložene obveznosti za davke

Č.
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Preteklo leto

III.
1.

Kratkoročne obveznosti
I.

Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev

II.

Kratkoročne finančne obveznosti
1.

III.

2.
3.

0

0

561.292

643.840

0

0

2.696.163

1.644.804

1.809.468

1.644.804

886.695

0

11.370.130

12.487.461

2.665.834

2.988.966

2.665.834

2.988.966

8.704.296

9.498.495

8.704.296

9.498.495

0

0

5.259.599

5.658.898

0

0
1.282.349

323.132

1.282.349

3.2.15.

4.936.469

4.376.549

2.791.263

2.360.266

13

41

2.145.193

2.016.242

2.787

256.339

22.931.321

23.088.850

dobaviteljev
Kratkoročne poslovne obveznosti na
podlagi predujmov
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

0
1.206.240

323.132

Kratkoročne poslovne obveznosti do

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

0
1.841.118

3.2.14.

Kratkoročne finančne obveznosti do bank
Kratkoročne poslovne obveznosti

1.

D.

Tekoče leto

Kapital
I.

56

Pojasnila

3.2.16.

2.2 Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2009
Besedilo
A

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

1.

Čisti prihodki od prodaje v Sloveniji

2.

Čisti prihodki od prodaje v EU

B

SPREMEMBE VREDNOSTI ZALOG

C

USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE

D

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

E

POSLOVNI ODHODKI

1.

Stroški blaga, materiala in storitev

Tekoče leto

Preteklo leto

3.2.17.

27.192.870

26.917.274

3.2.18.

841.878

667.974

26.350.992

26.249.300

0

0

0

0

294.202

39.609

26.668.226

25.844.508

5.043.720

5.576.638

0

0

a)

Nabavna vrednost prodanega blaga

b)

Stroški materiala

3.2.21.

363.449

419.994

c)

Stroški storitev

3.2.22.

4.680.271

5.156.644

Stroški dela

3.2.23.

17.227.580

15.517.628

13.138.358

11.739.938

3.241.287

3.012.558

2.
a)

Stroški plač

b)

Stroški socialnih zavarovanj

c)
3.

Drugi stroški dela
Odpisi vrednosti

a)
b)
c)

3.2.24.

Amortizacija
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih
sredstvih

4.

Drugi poslovni odhodki

F

DOBIČEK IZ POSLOVANJA

G

FINANČNI PRIHODKI

1.

Finančni prihodki iz danih posojil

2.

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

H

FINANČNI ODHODKI

1.

Pojasnila

3.2.25.
3.2.19.

3.2.26.

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih
naložb

847.935

765.132

2.614.222

2.548.661

2.413.338

2.169.910

25.011

151.396

175.873

227.355

1.782.704

2.201.581

818.846

1.112.375

1.717

16.082

197

11.819

1.520

4.263

141.471

209.492

0

0

2.

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

135.413

208.586

3.

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

6.058

906

I

DRUGI PRIHODKI

3.2.20.

48.658

8.756

J

DRUGI ODHODKI

3.2.27.

2.844

7

724.906

927.714

3.2.29.

177.031

259.037

13.417

(24.837)

561.292

643.840

K

CELOTNI DOBIČEK

L

DAVEK IZ DOBIČKA

M

ODLOŽENI DAVKI

N

ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA

2.3 Izkaz uporabe bilančnega dobička za leto 2009
Podatki
A.

Čisti dobiček poslovnega leta

643.840

B.

Čista izguba poslovnega leta

0

0

Preneseni čisti dobiček

1.850.080

1.206.240

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.
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Predhodno leto

561.292

C.

0

0

Povečanje rezerv iz dobička

8.962

0

1.

Povečanje zakonskih rezerv

8.962

2.

Povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže

0

0

3.

Povečanje statutarnih rezerv

0

0

4.

Povečanje drugih rezerv iz dobička

F.

58

Tekoče leto

Zmanjšanje drugih rezerv iz dobička

0

0

G.

BILANČNI DOBIČEK

2.402.410

1.850.080

H.

BILANČNA IZGUBA

0

0

2.4 Izkaz denarnih tokov za leto 2009
Postavke
A.

Tekoče leto

Predhodno leto

3.114.384

3.385.911

27.535.730

26.965.639

-24.257.732

-23.295.854

-163.614

-283.874

1.145.096

565.391

Denarni tokovi pri poslovanju
a)

Postavke izkaza poslovnega izida
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki
iz poslovnih terjatev
Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in
finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih
Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev,

b)

rezervacij ter odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih
postavk bilance stanja
Začetne manj končne poslovne terjatve

-452.129

-241.649

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve

1.094.626

-2.663.891

Začetne manj končne odložene terjatve za davek

-13.417

24.837

Začetne manj končne zaloge
Končni manj začetni poslovni dolgovi
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije
c)
B.

Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri
poslovanju (a + b)
Prejemki pri naložbenju
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se
nanašajo na naložbenje
Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb

b)

Izdatki pri naložbenju
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

797.807

662.187

4.259.480

3.951.302

3.075

3.886.082

1.717

16.082

1.358

0

c)

0

3.870.000

-2.583.120

-9.060.836

0

-25.078

-1.783.921

-7.234.957

-799.199

-1.800.801

-2.580.045

-5.174.754

15.471.980

17.745.515

Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti

0

13.685.515

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti

15.471.980

4.060.000

-16.895.800

-16.583.692

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb
Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri
naložbenju (a + b)

Denarni tokovi pri financiranju
a)

b)

c)
Č.

-43.056
2.826.963

Denarni tokovi pri naložbenju
a)

C.

-47.510
-234.281

Prejemki pri financiranju

Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje

-141.471

-209.492

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti

-323.132

-13.354.200

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti

-16.431.197

-3.020.000

-1.423.820

1.161.823

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

Končno stanje denarnih sredstev
x)

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

y)

Začetno stanje denarnih sredstev

255.615

-61.629

80.860

142.489

Izkaz denarnih tokov je sestavljen po različici II, oziroma po posredni metodi, skladno s SRS 26.

2.5 Izkaz gibanja kapitala v letu 2009

A.

Začetno stanje v obdobju

B.

Premiki v kapital
a)

C.

Vnos čistega poslovnega
izida poslovnega leta

Osnovni
kapital

Zakonske
rezerve

Preneseni čisti
dobiček

Čisti dobiček
poslovnega leta

1.091.118

100.150

1.206.240

0

0

0

561.292

561.292

0

0

0

561.292

561.292

Skupaj

643.840 3.041.348

Premiki v kapitalu

0

8.962

634.878

-643.840

0

a)

Razporeditev po sklepu NS

0

0

634.878

-643.840

-8.962

b)

Izplačila dividend

0

0

0

0

c)
Č.
a)
D.

Razporeditev v zakonske
rezerve po 60. členu ZGD

8.962

0

0

8.962

Premiki iz kapitala

0

0

0

0

0

Izplačilo dividend

0

0

0

0

0

1.091.118

109.112

1.841.118

Končno stanje v obdobju

561.292 3.602.640

2.6 Izkaz gibanja kapitala v letu 2008
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Osnovni
kapital

Zakonske
rezerve

Preneseni čisti
dobiček

1.001.502

100.150

961.464

Čisti dobiček
poslovnega leta

Skupaj

A.

Začetno stanje v obdobju

B.

Premiki v kapital

89.616

0

0

643.840

733.456

Dokapitalizacija

89.616

0

0

0

89.616

0

0

0

643.840

643.840

0

244.776

-244.776

0

244.776

-244.776

0

0

0

a)
C.

izida poslovnega leta
Premiki v kapitalu

0

a)

Razporeditev po sklepu NS

0

b)

Izplačila dividend

0

Č.
a)
D.

Vnos čistega poslovnega

0

244.776 2.307.892

Premiki iz kapitala

0

0

0

0

0

Izplačilo dividend

0

0

0

0

0

1.091.118

100.150

1.206.240

Končno stanje v obdobju

643.840 3.041.348

3 Priloga k računovodskim izkazom

3.1 Povzetek računovodskih usmeritev in predpostavk
Računovodski izkazi so sestavljeni skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) in Zakonom
o gospodarskih družbah (Ur. List RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo) (v nadaljevanju: Zakon
o gospodarskih družbah). Podatki v računovodskih izkazih temeljijo na knjigovodskih listinah in
poslovnih knjigah, vodenih skladno s SRS.
Pri pripravi so upoštevane temeljne računovodske predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnih
dogodkov, časovne neomejenosti delovanja ter kakovostne značilnosti računovodskih izkazov, to so
predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. Pri računovodskih usmeritvah so
upoštevana osnovna računovodska načela: previdnost, prednost vsebine pred obliko in pomembnost.

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Neopredmetena sredstva zajemajo naložbe v pridobljene pravice do industrijske lastnine in druge
pravice ter dobro ime prevzetega podjetja. So nedenarna sredstva in praviloma fizično ne obstajajo.
Za neopredmeteno sredstvo se v poslovnih knjigah izkazujejo posebej nabavne vrednosti oziroma
prevrednotene nabavne vrednosti, posebej popravki vrednosti kot kumulativni odpis, ki je posledica amortiziranja in posebej nabrana izguba zaradi oslabitve; v bilanco stanja se vpišejo zgolj po
neodpisani vrednosti, ki je razlika med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti ter nabranimi
izgubami zaradi oslabitve.
Neodpisano vrednost neopredmetenih sredstev je treba podrobno presoditi najmanj ob koncu
vsakega poslovnega leta. Če se pričakovana doba koristnosti neopredmetenega sredstva s končno dobo koristnosti pomembno razlikuje od prejšnje ocene in če se pomembno spremenijo
pričakovanja gospodarskih koristi od sredstva, je treba dobo amortiziranja in metodo amortiziranja ustrezno spremeniti. Razlika med čistim donosom ob odtujitvi in knjigovodsko vrednostjo odtujenega neopredmetenega sredstva se prenese med prevrednotovalne poslovne prihodke, če je
čisti donos ob odtujitvi večji od knjigovodske vrednosti, oziroma med prevrednotovalne poslovne
odhodke, če je knjigovodska vrednost večja od čistega donosa ob odtujitvi.

Če se knjigovodska vrednost neopredmetenega sredstva poveča zaradi prevrednotenja, se
povečanje prizna neposredno v kapitalu kot presežek iz prevrednotenja. Povečanje iz prevrednotenja pa se pripozna v poslovnem izidu v primeru, če odpravlja zmanjšanje iz prevrednotenja
istega sredstva, ki je bilo prej pripoznano v poslovnem izidu.
Družba mora preverjati, ali je neopredmeteno sredstvo z nedoločeno dobo koristnosti oziroma
neopredmeteno sredstvo, ki se še ne uporablja, oslabljeno tako, da na dan sestave računovodskih
izkazov primerja njegovo knjigovodsko vrednost z nadomestljivo vrednostjo. Vsako leto se
preverja morebitna oslabitev dobrega imena, pridobljenega ob poslovni združitvi.

Opredmetena osnovna sredstva
Za opredmetena osnovna sredstva so v poslovnih knjigah izkazane posebej nabavne vrednosti oziroma
prevrednotene nabavne vrednosti in posebej popravki vrednosti, pri čemer popravek vrednosti predstavlja njihov kumulativni odpis kot posledico amortiziranja. V bilanci stanja so izkazana po neodpisani
vrednosti (knjigovodski vrednosti), ki predstavlja razliko med nabavno in odpisano vrednostjo.
V primeru prevrednotenja navzdol se znesek prikaže neposredno v poslovnem izidu, razen v primeru, če je bilo obravnavano sredstvo v preteklosti prevrednoteno navzgor, v takem primeru pa se
seveda zmanjša znesek iz prevrednotenja do višine zneska prevrednotenja, preostali znesek pa se
izkaže v poslovnem izidu.
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V dejansko nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva so zajeti njegova nakupna cena
in vsi stroški, ki jih je mogoče neposredno pripisati njihovi usposobitvi za nameravano uporabo, ter
ocena stroškov razgradnje, odstranitve in obnove. Če je nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva velika, se razporedi na njegove dele. Pozneje nastali stroški, ki so povezani z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo nabavno vrednost, če se povečujejo prihodnje koristi
v primerjavi s prej ocenjenimi.
Opredmetena osnovna sredstva podjetja se vrednotijo po modelu nabavne vrednosti.
Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev je sprememba njihove knjigovodske vrednosti
in se pojavi zaradi uporabe modela prevrednotenja in zmanjšanje njihove knjigovodske vrednosti
zaradi oslabitve.
Opredmetena osnovna sredstva, prevrednotena po modelu prevrednotenja, je treba izkazovati v
prevrednotenem znesku, ki je njegova poštena vrednost na dan prevrednotenja, zmanjšana za vsak
poznejši amortizacijski popravek vrednosti in poznejše nabrane izgube zaradi oslabitve. Povečanje
knjigovodske vrednosti zaradi prevrednotenja se prizna neposredno v kapitalu kot presežek iz prevrednotenja, povečanje iz prevrednotenja pa se pripozna v poslovnem izidu, če in kolikor odpravi zmanjšanje
iz prevrednotenja istega sredstva, ki je bilo prej pripoznano v poslovnem izidu. Zmanjšanje knjigovodske
vrednosti zaradi prevrednotenja se pripozna v poslovnem izidu in bremeni neposredno kapital v postavki
presežek iz prevrednotenja do velikosti stanja v dobro v presežku iz prevrednotenja pri istem sredstvu.
Knjigovodska vrednost opredmetenih osnovnih sredstev ne sme presegati njihove nadomestljive
vrednosti. Nadomestljiva vrednost je poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje ali vrednost
pri uporabi, odvisno od tega, katera je večja.
Amortizacija je obračunana od izvirne nabavne vrednosti amortizirljivih sredstev, zmanjšana za
ocenjeno preostalo vrednost. Osnovna sredstva se amortizirajo posamično. Uporablja se enakomerni časovni obračun amortiziranja. Če se v obračunskem obdobju metoda amortiziranja
spremeni, je treba izmeriti učinke spremembe, jih opisati in navesti razloge za spremembe.
Amortizacija je obračunana po stopnjah, ki so določene za posamezno osnovno sredstvo in se
med obračunskim letom ne spreminjajo. Uporabljene amortizacijske stopnje so podane v pojasnilu k opredmetenim osnovnim sredstvom.

Dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe
Finančne naložbe so finančna sredstva, ki se v bilanci stanja izkazujejo kot dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe. Dolgoročne naložbe so tiste, ki jih ima družba v posesti dalj kot leto dni
in jih ne namerava prodati. Tiste dolgoročne finančne naložbe v finančne dolgove drugih družb,
države ali drugih izdajateljev (finančne naložbe v posojila), ki zapadejo v plačilo v letu dni po
dnevu bilance stanja, se v bilanci stanja prenesejo med kratkoročne finančne naložbe.
Finančne naložbe se pri začetnem pripoznanju razvrstijo v:
– finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida,
– finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo,
– finančne naložbe v posojila ali
– za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.
Finančne naložbe se v začetku izkazujejo po pošteni vrednosti. Če gre za finančno sredstvo, ki ni
razvrščeno med finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, je treba
začetni pripoznani vrednosti prišteti stroške posla, ki izhajajo neposredno iz nakupa ali izdaje
finančnega sredstva.
Če podjetje obračunava finančno naložbo po datumu poravnave, mora naložbo, ki bo pozneje
izmerjena po nabavni vrednosti ali odplačni vrednosti, pripoznati na začetku po njeni pošteni
vrednosti na datum trgovanja, povečani za stroške posla.
Prevrednotovanje finančnih naložb je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. Kot prevrednotovanje se ne štejejo pogodbeni pripisi obresti in druge spremembe glavnice naložbe. Pojavi se predvsem
kot prevrednotovanje finančne naložbe na njihovo pošteno vrednost, prevrednotovanje finančnih
naložb zaradi oslabitve ali prevrednotovanje finančnih naložb zaradi odprave njihove oslabitve.
Poštena vrednost je dokazana, če jo je mogoče zanesljivo izmeriti.

Odloženi davki
Obravnava terjatev in obveznosti za odloženi davek je rezultat obračunavanja sedanjih in prihodnjih davčnih posledic.
Podjetje obračuna odloženi davek z uporabo metode obveznosti po bilanci stanja, ki se osredotoča
na začasne razlike. Začasne razlike so razlike med davčno vrednostjo posameznega sredstva ali
obveznosti in njegovo oziroma njeno oziroma knjigovodsko vrednostjo v bilanci stanja. Davčna
vrednost posameznega sredstva ali obveznosti je znesek, ki se prisodi temu sredstvu ali obveznosti
pri obračunu davka.
Davčna vrednost sredstva je znesek, ki se pri obračunu davka odšteje od vsake obdavčljive gospodarske koristi, ki priteče v podjetje, kadar se z njo povrne knjigovodska vrednost sredstva. Če gospodarska
korist ni obdavčljiva, je davčna vrednost sredstva enaka njegovi knjigovodski vrednosti.

Terjatve
Terjatve se v začetku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo
tudi plačane.
Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane oziroma ne bodo poravnane v celotnem
znesku, je treba šteti kot dvomljive, če se zaradi njih začne sodni postopek, pa kot sporne.
Prevrednotenje terjatev je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. Opravi se lahko ob koncu

poslovnega leta ali med njim. Podjetje oblikuje popravke vrednosti terjatev za kupce, proti katerim je začelo sodne postopke izterjave, za kupce v likvidaciji in nad katerimi je bil začet postopek
prisilne poravnave ali stečajni postopek.
Terjatve, izražene v tuji valuti, se na dan bilance stanja preračunajo v domačo valuto po
referenčnem tečaju ECB. Povečanje terjatev povečuje finančne prihodke, zmanjšanje terjatev pa
povečuje finančne odhodke.

Denarna sredstva
Denar je zakonsko plačilno sredstvo, ki je posrednik pri menjavi poslovnih učinkov v razmerah
blagovnega gospodarstva, trga in delitve dela. Denar so gotovina, knjižni denar in denar na poti.

Kratkoročne časovne razmejitve
Kratkoročne časovne razmejitve so terjatve in druga sredstva ter obveznosti, ki se bodo po
predvidevanjih pojavili v letu dni in katerih nastanek je verjeten, velikost pa zanesljivo ocenjena;
terjatve in obveznosti se nanašajo na znane ali še ne znane pravne oziroma fizične osebe, do
katerih bodo tedaj nastale prave terjatve in dolgovi, s sredstvi pa so mišljeni proizvodi ali storitve,
ki jih bodo bremenile.
Kratkoročne časovne razmejitve so lahko usredstvene (aktivne) kratkoročne časovne razmejitve
ali udolgovljene (pasivne) kratkoročne časovne razmejitve.

Kapital
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Celotni kapital podjetja se obvezno razčlenjuje na vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve
iz dobička, preneseni čisti poslovni izid, čisti poslovni izid poslovnega leta in prevrednotovalne
popravke kapitala.
Prevrednotenje kapitala je sprememba njegove knjigovodske vrednosti kot posledice prevrednotenja sredstev. Opravi se na koncu poslovnega leta ali med njim.

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se
bodo po predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno, ter katerih velikosti je
mogoče le približno oceniti. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve izkazujejo odložene prihodke
(državne podpore in donacije, prejete za pridobitev osnovnih sredstev oziroma za pokrivanje
določenih stroškov), ki bodo v obdobju, daljšem od leta dni, pokrili odložene odhodke. Z njimi
pokrivamo stroške amortizacije teh sredstev oziroma določene druge stroške in se porabijo s
prenašanjem med prihodke.
Z rezervacijami v obliki vnaprej vračunanih stroškov pa pokrivamo v prihodnosti nastale stroške
oziroma odhodke in lahko nastanejo iz naslova reorganizacije, pričakovanih izgub iz kočljivih pogodb, pokojnin, jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi.
Rezervacije se lahko uporabljajo samo za tiste postavke, za katere so bile oblikovane, v utemeljenih primerih pa tudi za enakovrstne postavke.
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve se ne prevrednotujejo. Na koncu
obračunskega obdobja se popravijo tako, da je njihova vrednost enaka sedanji vrednosti izdatkov,
ki so po predvidevanjih potrebni za poravnavo obveze.

Po koncu obračunskega obdobja, za katerega je bila oblikovana rezervacija, se njen celotni neporabljen del prenese med ustrezne prihodke.

Obveznosti
Kratkoročne in dolgoročne obveznosti se na začetku ovrednotijo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih
listin o njihovem nastanku.
Dolgoročne obveznosti se izkazujejo kot dolgoročne finančne obveznosti in dolgoročne poslovne
obveznosti. Dolgoročne finančne obveznosti so dolgoročna posojila, dolgoročne poslovne obveznosti pa so dolgoročni blagovni krediti, dolgoročne menične obveznosti, dolgoročne poslovne
obveznosti na podlagi predujmov, druge dolgoročne poslovne obveznosti in obveznosti za
odloženi davek. Povečujejo se za pripisane obresti ali zmanjšujejo za odplačane zneske in morebitne drugačne poravnave, če o tem obstaja sporazum z upnikom.
Del dolgoročnih obveznosti, ki je že zapadel v plačilo, in del dolgoročnih obveznosti, ki bo zapadel
v plačilo v letu dni, se v bilanci stanja preneseta med kratkoročne obveznosti.
Pri kratkoročnih obveznostih se ločeno izkazujejo kratkoročne finančne obveznosti in kratkoročne
poslovne obveznosti. Kratkoročne finančne obveznosti so dobljena posojila. Kratkoročne poslovne
obveznosti so dobljeni predujmi in varščine od kupcev, obveznosti do dobaviteljev doma in v tujini,
obveznosti za nezaračunano blago in storitve, obveznosti do delavcev, obveznosti do državnih
institucij in druge obveznosti.
Dolgoročni in kratkoročni dolgovi, izraženi v tuji valuti, se na dan bilance stanja preračunajo
v domačo valuto po referenčnem tečaju ECB. Povečanje kratkoročnih dolgov povečuje redne
finančne odhodke, zmanjšanje dolgoročnih dolgov pa redne finančne prihodke.

Prihodki
Prihodki se razčlenjujejo na poslovne prihodke, finančne prihodke in druge prihodke.
a) Poslovni prihodki
Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki.
Prihodke od prodaje sestavljajo prodajne vrednosti trgovskega blaga in materiala ter opravljenih
storitev v obračunskem obdobju. Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala se merijo na
podlagi prodajnih cen, navedenih na fakturah in drugih listinah, zmanjšanih za popuste, odobrene
ob prodaji ali pozneje, tudi zaradi zgodnejšega plačila.
Drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki, so subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije, premije in podobni prihodki.
Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavljajo ob odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev kot presežki njihove prodajne vrednosti nad njihovo knjigovodsko vrednostjo.
b) Finančni prihodki
Finančni prihodki so prihodki od naložbenja. Pojavljajo se v zvezi s finančnimi naložbami in tudi v
zvezi s terjatvami v obliki obračunanih obresti, deležev v dobičku drugih in kot prevrednotovalni
finančni prihodki. Prevrednotovalni finančni prihodki se pojavijo ob odtujitvi finančnih naložb.

Odhodki
Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke.
a) Poslovni odhodki
Poslovne odhodke predstavljajo vsi stroški, ki so nastali v poslovnem letu in so evidentirani po
naravnih vrstah, kot so stroški materiala, stroški storitev, popravek obratnih sredstev, amortizacija
itn. Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavijo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi,
neopredmetenimi sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje njihove
vrednosti ni krito s presežkom iz prevrednotenja kapitala iz njihove predhodne okrepitve.
b) Finančni odhodki
Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki za naložbenje. Med odhodki za financiranje so zajeti predvsem stroški danih obresti, odhodki za naložbenje pa imajo naravo prevrednotovalnih finančnih odhodkov. Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavijo v zvezi s finančnimi
naložbami zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s presežkom iz
prevrednotenja kapitala.

3.2 Pojasnila k kam računovodskih izkazov
Vsa pojasnila se nanašajo na leto 2009, če ni drugače navedeno. Denarne enote v preglednicah so
izkazane v EUR brez centov.
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3.2.1 Dolgoročne premoženjske pravice
Leto 2009
Nabavna vrednost
Vsebina
Dolgoročne premoženjske pravice
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
SKUPAJ

Stanje
1. 1. 2009

Pridobitev

Prenos v
uporabo

Odtujitev

Stanje
31. 12. 2009

205.837

68.624

0

1.959

272.502

0

0

0

0

0

205.837

68.624

0

1.959

272.502

Stanje
1. 1. 2009

Amortizacija

Prenos v
uporabo

Odtujitev

Stanje
31. 12. 2009

147.755

67.382

0

1.958

213.179

0

0

0

0

0

147.755

67.382

0

1.958

213.179

Stanje
1. 1. 2009

Povečanje

Prenos v
uporabo

Zmanjšanje

Stanje
31. 12. 2009

58.082

68.624

0

67.382

59.324

0

0

0

0

0

58.082

68.624

0

67.382

59.324

Popravek vrednosti
Vsebina
Dolgoročne premoženjske pravice
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
SKUPAJ

Neodpisana vrednost
Vsebina
Dolgoročne premoženjske pravice
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
SKUPAJ

Leto 2008
Nabavna vrednost
Vsebina
Dolgoročne premoženjske pravice
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
SKUPAJ

Stanje
1. 1. 2008

Pridobitev

Prenos v
uporabo

Odtujitev

Stanje
31. 12. 2008

182.934

25.078

0

2.175

205.837

0

0

0

0

0

182.934

25.078

0

2.175

205.837

Stanje
1. 1. 2008

Amortizacija

Prenos v
uporabo

Odtujitev

Stanje
31. 12. 2008

71.849

78.081

0

2.175

147.755

0

0

0

0

0

71.849

78.081

0

2.175

147.755

Stanje
1. 1. 2008

Povečanje

Prenos v
uporabo

Zmanjšanje

Stanje
31. 12. 2008

111.085

25.078

0

78.081

58.082

0

0

0

0

0

111.085

25.078

0

78.081

58.082

Popravek vrednosti
Vsebina
Dolgoročne premoženjske pravice
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
SKUPAJ

Neodpisana vrednost
Vsebina
Dolgoročne premoženjske pravice
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
SKUPAJ

3.2.2 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Družba je leta 2008 v skladu s predpisi Evropske unije in določili 9. poglavja Uvoda v SRS na podlagi
sprememb računovodskih ocen sprejela prilagoditev knjigovodske vrednosti dela sredstev, ki temeljijo
na novih informacijah, ob utemeljeni predpostavki sedanjih in prihodnjih gospodarskih koristi.
Učinek spremembe računovodske ocene je leta 2008 vplival na oblikovanje dolgoročnih aktivnih
časovnih razmejitev in pripoznavanja prihodkov v višini 1.718 tisoč EUR, ki bodo odpravljene leta
2011. Podrobnejša razkritja v zvezi z evropskimi predpisi so opisana v točki 3.2.11.

3.2.3 Opredmetena osnovna sredstva
Leto 2009
Nabavna vrednost
Vsebina
Zgradbe v lasti

Stanje
Pridobitev
1. 1. 2009

Prenos v
uporabo

Odtujitev

Stanje
31. 12. 2009

130.087

0

0

0

130.087

Zgradbe v upravljanju

1.852.805

0

0

3.513

1.849.292

Nepremičnine v gradnji v lasti

2.788.450

637.527

0

0

3.425.977

Proizvajalne naprave in stroji v lasti

5.389.063

6.349.699

0

40.008

11.698.754

Proizvajalne naprave in stroji - stvarni vložek

82.756

0

0

7.092

75.664

Proizvajalne naprave in stroji v upravljanju

5.456.771

0

0

77.046

5.379.725

Proizvajalne naprave in stroji v gradnji

6.057.439

831.823

6.083.337

0

805.925

Drobni inventar
SKUPAJ

93.923

5.023

0

8.697

90.249

21.851.294

7.824.072

6.083.337

136.356

23.455.673

Popravek vrednosti
Vsebina
Zgradbe v lasti
Zgradbe v upravljanju
Nepremičnine v gradnji v lasti
Proizvajalne naprave in stroji v lasti
Proizvajalne naprave in stroji - stvarni vložek
Proizvajalne naprave in stroji v upravljanju
Proizvajalne naprave in stroji v gradnji
Drobni inventar
SKUPAJ

Stanje
1. 1. 2009

Amortizacija

Prenos v
uporabo

Odtujitev

Stanje
31. 12. 2009

7.481

3.903

0

0

11.384

162.131

55.590

0

413

217.308

0

0

0

0

0

1.552.373

1.298.930

0

39.344

2.811.959

17.936

16.555

0

2.955

31.536

3.089.516

950.325

0

60.359

3.979.482

0

0

0

0

0

68.532

19.906

0

8.344

80.094

4.897.969

2.345.209

0

111.415

7.131.763

Stanje
Povečanje
1. 1. 2009

Prenos v
uporabo

Zmanjšanje

Stanje
31. 12. 2009

0

0

3.903

118.703

Neodpisana vrednost
Vsebina
Zgradbe v lasti
Zgradbe v upravljanju

1.690.674

413

0

59.103

1.631.984

Nepremičnine v gradnji v lasti

2.788.450

637.527

0

0

3.425.977

Proizvajalne naprave in stroji v lasti

3.836.690

6.389.043

0

1.338.938

8.886.795

64.820

2.955

0

23.647

44.128

Proizvajalne naprave in stroji v upravljanju

2.367.255

60.359

0

1.027.371

1.400.243

Proizvajalne naprave in stroji v gradnji

6.057.439

831.823

6.083.337

0

805.925

25.391

5.023

0

20.259

10.155

16.953.325

7.927.143

6.083.337

2.473.221

16.323.910

Stanje
Pridobitev
1. 1. 2008

Prenos v
uporabo

Odtujitev

Stanje
31. 12. 2008

0

0

0

130.087

Proizvajalne naprave in stroji - stvarni vložek

Drobni inventar
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122.606

SKUPAJ

Leto 2008
Nabavna vrednost
Vsebina
Zgradbe v lasti

130.087

Zgradbe v upravljanju

1.859.322

0

0

6.517

1.852.805

Nepremičnine v gradnji v lasti

1.309.280

1.479.169

0

0

2.788.450

0

0

0

0

0

4.638.450

759.482

8.869

5.389.063

89.616

0

0

6.860

82.756

Proizvajalne naprave in stroji v upravljanju

5.790.808

0

0

334.037

5.456.771

Proizvajalne naprave in stroji v gradnji

1.082.140

4.980.475

5.176

83.115

15.831

0

5.023

93.923

14.982.819

7.234.957

5.176

361.306

21.851.294

Nepremičnine v gradnji - v upravljanju
Proizvajalne naprave in stroji v lasti
Proizvajalne naprave in stroji - stvarni vložek

Drobni inventar
SKUPAJ

6.057.438

Popravek vrednosti
Vsebina
Zgradbe v lasti
Zgradbe v upravljanju

Stanje
1. 1. 2008

Amortizacija

Prenos v
uporabo

Odtujitev

Stanje
31. 12. 2008

3.578

3.903

0

0

7.481

106.916

55.785

0

570

162.131

Nepremičnine v gradnji v lasti

0

0

0

0

0

Nepremičnine v gradnji - v upravljanju

0

0

0

0

0

589.446

971.096

0

8.169

1.552.373

1.495

17.928

0

1.487

17.936

2.267.241 1.017.130

0

194.854

3.089.517

Proizvajalne naprave in stroji v lasti
Proizvajalne naprave in stroji - stvarni vložek
Proizvajalne naprave in stroji v upravljanju
Proizvajalne naprave in stroji v gradnji
Drobni inventar
SKUPAJ

0

0

0

0

0

47.361

15.435

0

4.829

68.531

3.016.037 2.091.841

0

209.909

4.897.969

Prenos v
Zmanjšanje
uporabo

Stanje
31. 12. 2008

Neodpisana vrednost
Vsebina

Stanje
Povečanje
1. 1. 2008
126.509

0

0

3.903

122.606

Zgradbe v upravljanju

1.752.406

570

0

62.302

1.690.674

Nepremičnine v gradnji v lasti

1.309.280 1.479.169

Zgradbe v lasti

Nepremičnine v gradnji - v upravljanju
Proizvajalne naprave in stroji v lasti
Proizvajalne naprave in stroji - stvarni vložek

0

0

2.788.450

0

0

0

0

0

4.049.004

767.651

0

979.965

3.836.690

88.121

1.487

0

24.788

64.820

Proizvajalne naprave in stroji v upravljanju

3.523.567

194.854

0

1.351.167

2.367.255

Proizvajalne naprave in stroji v gradnji

1.082.140 4.980.475

Drobni inventar
SKUPAJ

5.176

0

6.062.614

20.660

0

31.022

25.392

11.966.782 7.444.866

5.176

2.453.147

16.953.325

35.754

Vlada Republike Slovenije in družba sta 1. decembra 2006 podpisali Pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z določeno infrastrukturo navigacijskih služb zračnega prometa (v nadaljevanju:
Pogodba o infrastrukturi). Družba za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa infrastrukturo,
ki je predmet Pogodbe o infrastrukturi in je bila kupljena pred 1. majem 2004, to je pred datumom
ustanovitve družbe, uporablja od datuma ustanovitve naprej.
Družba v svojih poslovnih knjigah od 1. januarja 2007 naprej omenjeno infrastrukturo izkazuje
ločeno od ostalih opredmetenih osnovnih sredstev, kot osnovna sredstva prejeta v upravljanje.
Družba opremo v upravljanju amortizira po 20 odstotni letni amortizacijski stopnji in zgradbe v
upravljanju po 3 odstotni letni amortizacijski stopnji.
Poleg osnovnih sredstev v upravljanju družba ločeno izkazuje še osnovna sredstva, ki jih je nabavila
v letih 2004 in 2005, za katera so bila dobljena sredstva iz državnega proračuna in jih je zato po
mnenju Računskega sodišča treba izkazovati kot sredstva v upravljanju.
Družba ločeno izkazuje tudi sredstva, ki predstavljajo stvarni vložek 100-odstotnega lastnika Vlade
Republike Slovenije, ki je novembra 2007 na podlagi notarskega zapisa povečala osnovni kapital v
znesku 89.616 EUR.
Družba nima osnovnih sredstev na podlagi finančnega najema.

3.2.4 Terjatve za odložene davke
Vsebina
Za jubilejne nagrade

Stanje
31. 12. 2008

Zmanjšanje

Povečanje

Stanje
31. 12. 2009

60.209

1.529

0

58.680

Za odpravnine ob upokojitvi

188.942

0

14.946

203.888

SKUPAJ

249.151

1.529

14.946

262.568

Terjatve za odložene davke je družba pripoznala na podlagi izračuna dolgoročnih rezervacij za
jubilejne nagrade in odpravnine delavcem ob upokojitvi. Učinek spremembe terjatev za odložene
davke je pripoznan v izkazu poslovnega izida v znesku 13.417 EUR.

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.
Stanje
31. 12. 2008

Zmanjšanje

Povečanje

Stanje
31. 12. 2009

Rezervni deli

161.044

315

47.825

208.554

SKUPAJ

161.044

315

47.825

208.554

Stanje
31. 12. 2009

Stanje
31. 12. 2008

Dana posojila

800.000

801

SKUPAJ

800.000

801

Vsebina

3.2.6 Kratkoročne ﬁnančne naložbe
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Vsebina

Na dan 31. 12. 2009 družba izkazuje 800 tisoč EUR terjatev za depozit pri Banki Koper, d.d., ki je
obrestovan po spremenljivi obrestni meri.

3.2.7 Kratkoročne poslovne terjatve
Vsebina
Terjatve do kupcev v državi
Terjatve do kupcev v tujini
Terjatve do državnih inštitucij

Stanje
31. 12. 2009

Popravki

Skupaj stanje
31. 12. 2009

Stanje
31. 12. 2008

159.403

0

159.403

167.500

2.756.561

-515.168

2.241.393

1.869.095

267.374

0

267.374

169.382

600

0

600

10.664

3.183.938

-515.168

2.668.770

2.216.641

Druge poslovne terjatve
SKUPAJ

Družba na dan 31. 12. 2009 nima zapadlih terjatev. Popravke terjatev ob koncu posameznega
obračunskega obdobja v imenu družbe oblikuje in utemelji EUROCONTROL. Terjatve niso zavarovane.

3.2.8 Denarna sredstva
Stanje
31. 12. 2009

Stanje
31. 12. 2008

0

0

Denarna sredstva na računih

336.475

80.860

SKUPAJ

336.475

80.860

Vsebina
Denarna sredstva v blagajni

3.2.9 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Vsebina
Kratkoročno odloženi stroški
Kratkoročno ne zaračunani prihodki
SKUPAJ

Stanje
31. 12. 2009

Stanje
31. 12. 2008

480.867

645.011

0

930.482

480.867

1.575.493

Družba je oblikovala kratkoročne časovne razmejitve za vnaprej vračunane stroške vzdrževanja
infrastrukture s strani podjetij Comsoft in Thales Air Systems v znesku 53 tisoč EUR, za članarino
prvega kvartala leta 2010 vplačano Evropski organizaciji za varnost zračne plovbe (EUROCONTROL)
v znesku 407 tisoč EUR in za druge vnaprej vračunane stroške v skupnem znesku 21 tisoč EUR.

3.2.10 Kapital
Povečanja oziroma zmanjšanja kapitala izhajajo iz poslovnega izida tekočega obdobja, po upoštevanju davčnega obračuna in popravka odloženih davkov.
Družba je na podlagi 60. člena Zakona o gospodarskih družbah in sklepa nadzornega sveta oblikovala zakonske rezerve v znesku 8.962 EUR.
Izračun na podlagi prevrednotenja zaradi ohranjanja kupne moči kapitala na podlagi rasti cen življenjskih potrebščin v skladu s SRS 8.30 je tak:
Vsebina
Osnovni kapital
Zakonske rezerve
Prenesen čisti dobiček
Čisti dobiček poslovnega leta
Kapital skupaj
Rast cen življenjskih potrebščin v %
Učinek prevrednotenja na osnovi rasti
cen življenjskih potrebščin
Preračunani čisti dobiček poslovnega leta

Stanje
31. 12. 2009

Stanje
31. 12. 2008

1.091.118

1.091.118

109.112

100.150

1.841.118

1.206.240

561.292

643.840

3.602.640

3.041.348

1,80%

2,10%

54.744

50.348

506.548

593.492

3.2.11 Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne
razmejitve
Stanje
31. 12. 2008

Zmanjšanje

Povečanje

Stanje
31. 12. 2009

353.060

3.114

0

349.946

Rezervacije za odpravnine
ob upokojitvi

1.291.744

0

167.778

1.459.522

SKUPAJ

1.644.804

3.114

167.778

1.809.468

Vsebina
Rezervacije za jubilejne
nagrade

Oblikovane so bile dodatne rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi v znesku
167 tisoč EUR ter zmanjšane v znesku 3 tisoč EUR za dejanska izplačila jubilejnih nagrad in
odpravnin ob upokojitvi. Ustrezno temu so bile usklajene tudi terjatve za odložene davke.

Stanje
31. 12. 2008

Zmanjšanje

Povečanje

Stanje
31. 12. 2009

Pasivne časovne razmejitve –
»over recovery«

0

0

886.695

886.695

SKUPAJ

0

0

886.695

886.695

Vsebina

Družba je že leta 2008 skladno z določili 9. poglavja Uvoda v SRS na podlagi sprememb računovodskih ocen sprejela prilagoditev knjigovodske vrednosti dela sredstev, ki temeljijo na novih informacijah, ob utemeljeni predpostavki sedanjih in prihodnjih gospodarskih koristi. Učinek spremembe
računovodske ocene leta 2008 je vplival na povečanje sredstev in posledično prihodkov tekočega
obdobja (glej točko 3.2.2).
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 stroškovni bazi. Tak način je določen v naslednjih dokumentih EU:
• Uredba Komisije (ES) št. 1794/2006 z dne 6. decembra 2006 o določitvi skupne ureditve pristojbin za navigacijske službe zračnega prometa (UL L št. 341 z dne 7. 12. 2006, str. 3), 10. člen,
Priloga VI;
• Uredba o terminalni pristojbini za storitve navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni list RS,
št. 102/2006), 9. člen;
• Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 81 o spremembi načel za določanje stroškovne
baze za pristojbine na zračnih poteh in izračun cene za enoto storitve (Uradni list RS, št.
3/2005), 1. člen, odstavek 1.5.

Letno poročilo 2009 / 2010

72

Leta 2009 je na podlagi spremembe računovodske ocene in pravnih podlag EU družba oblikovala
dolgoročne pasivne časovne razmejitve v znesku 887 tisoč EUR.

3.2.12 Dolgoročne ﬁnančne obveznosti
Družba ima pri Banki Koper, d. d., odobren dolgoročni kredit v znesku 3.231 tisoč EUR in dogovorjeno letno obrestno mero 3M EURIBOR + 0,315 %. Kredit se vrača v trimesečnih obrokih. Končni
rok vračila je 1. 2. 2019.
Leta 2010 zapadejo v plačilo obroki v skupnem znesku 323 tisoč EUR, ki so izkazani v postavkah
kratkoročnih obveznosti. Tako družba na dan 31. 12. 2009 iz naslova dolgoročnih finančnih obveznosti izkazuje dolg v znesku 2.666 tisoč EUR.
Družba za prejem posojil ni zastavila nobenih lastnih nepremičnin.

3.2.13 Dolgoročne poslovne obveznosti
Dolgoročne poslovne obveznosti izhajajo iz obveznosti do lastnikov za sredstva v upravljanju na
podlagi Pogodbe o infrastrukturi v znesku 5.878 tisoč EUR in v znesku 1.171 tisoč EUR na podlagi
priporočil Računskega sodišča. Skupni znesek obveznosti bo na podlagi sprememb in dopolnitev
Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa predmet dokapitalizacije družbe s
strani 100-odstotnega lastnika Vlade Republike Slovenije.
Družba izkazuje tudi dolgoročno obveznost v znesku 1.656 tisoč EUR do podjetja Thales Air System
za nabavo opreme. Obveznost zapade v plačilo v letih 2011 do 2013. Obveznosti v znesku 794 tisoč
EUR, ki zapadejo leta 2010, so izkazane na kratkoročnih poslovnih obveznostih.

3.2.14 Kratkoročne ﬁnančne obveznosti
Vsebina
Kratkoročna posojila, dobljena pri bankah v državi

Stanje
31. 12. 2009

Stanje
31. 12. 2008

0

1.040.000

Dolgoročni kredit - zapadlost leta 2010

323.132

242.349

SKUPAJ

323.132

1.282.349

Kot kratkoročno finančno obveznost družba izkazuje obveznosti iz naslova dolgoročnega kredita za
obroke, ki zapadejo v plačilo leta 2010, in sicer v skupnem znesku 323 tisoč EUR.

3.2.15 Kratkoročne poslovne obveznosti
Stanje
31. 12. 2009

Vsebina

Stanje
31. 12. 2008

Obveznosti do dobaviteljev - doma

1.324.101

965.733

Obveznosti do dobaviteljev - tujina

1.467.161

1.394.574

Obveznosti za predujme
Obveznosti do zaposlencev
Obveznosti do državnih inštitucij
Ostale poslovne obveznosti
SKUPAJ

11

0

840.572

774.194

1.224.244

1.186.121

80.378

55.927

4.936.467

4.376.549

Družba na dan 31. 12. 2009 ne izkazuje zapadlih obveznosti.

3.2.16 Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Na podlagi določil SRS 12 je družba oblikovala kratkoročne pasivne časovne razmejitve, kot kratkoročno vnaprej vračunane stroške oziroma kratkoročno vnaprej vračunane odhodke.

3.2.17 Čisti prihodki iz prodaje
Vsebina

2009

2008

Indeks 09/08

Struktura 2009

Prihodki od prodaje storitev
- doma

841.878

667.974

126

3,10

Prihodki od prodaje storitev
- tujina

14.175

12.180

116

0,05

Prihodki od prodaje storitev preletne pristojbine

24.625.641

20.531.342

120

90,56

Prihodki od prodaje storitev terminalne pristojbine

3.350.728

3.234.858

104

12,32

Prihodki – »under recovery« preletne pristojbine

-1.751.792

2.229.619

0

-6,44

Prihodki –» under recovery« terminalne pristojbine

112.240

241.301

0

0,41

27.192.870

26.917.274

101

100,00

SKUPAJ

Družba ločeno izkazuje prihodke iz naslova preletnih pristojbin in terminalnih pristojbin. Ločeno so
izkazani tudi prihodki iz naslova premalo oziroma preveč dobljenih sredstev, kot je podrobneje opisano v točkah tega poročila, pri razkritjih dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitvah in dolgoročnih
pasivnih časovnih razmejitvah v točkah 3.2.2 in 3.2.11.

3.2.18 Drugi poslovni prihodki
2009

2008

Indeks 09/08

Struktura 2009

Nepovratna EU sredstva

Vsebina

150.348

21.698

693

51,10

Drugi prihodki povezani
s poslovnimi učinki

143.854

17.911

803

48,90

SKUPAJ

294.202

39.609

743

100,00

2009

2008

Indeks 09/08

Struktura 2009

197

11.819

2

11,47

3.2.19 Finančni prihodki
Vsebina
Prihodki iz danih posojil
Prihodki iz poslovnih terjatev

1.520

4.263

36

88,53

SKUPAJ

1.717

16.082

11

100,00

3.2.20 Drugi prihodki
Vsebina

2009

2008

Indeks 09/08

Struktura 2009

Odškodnine

32.105

4.023

798

65,98

Drugi prihodki

16.553

4.733

350

34,02

SKUPAJ

48.658

8.756

556

100,00

3.2.21 Stroški porabljenega materiala
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Vsebina

2009

2008

Indeks 09/08

Struktura 2009

0

1.066

0

0,00

369

722

51

0,10

233.479

225.151

104

64,24

42.818

93.942

46

11,78

Odpis drobnega inventarja
– življenjska doba do enega
leta

6.647

7.587

88

1,83

Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature

69.246

87.868

79

19,05

Drugi stroški materiala

10.890

3.658

298

3,00

363.449

419.994

87

100,00

Stroški materiala
Stroški pomožnega materiala
Stroški energije
Stroški nadomestnih delov in
materiala za vzdrževanje

SKUPAJ

3.2.22 Stroški storitev
Vsebina

2009

2008

Indeks 09/08

Struktura 2009

Stroški prevoznih storitev

4.596

3.455

133

0,10

Stroški storitev v zvezi z
vzdrževanjem

574.999

842.719

68

12,29

Najemnine

267.181

267.691

100

5,71

Povračila stroškov
zaposlencem v zvezi z delom

478.743

347.505

138

10,23

Stroški plačilnega prometa

12.852

10.212

126

0,27

Stroški zavarovalnih premij

327.380

353.225

93

6,99

Stroški intelektualnih in
osebnih storitev

215.672

242.895

89

4,61

Stroški sejmov, reklame in
reprezentance

102.645

114.011

90

2,19

Stroški izplačil pogodb o
delu, avtorskih pogodb in
študentskega servisa

63.370

133.196

48

1,35

Stroški sejnin nadzornega
sveta

17.698

46.412

38

0,38

Stroški drugih storitev

2.615.135

2.795.323

94

55,88

SKUPAJ

4.680.271

5.156.644

91

100,00

Del stroškov storitev, opredeljenih kot druge storitve, v znesku 2.615 tisoč EUR vključuje najem
radarske slike v znesku 143 tisoč EUR, zakup telekomunikacijskih vodov v znesku 274 tisoč EUR,
najem linije za izmenjavo letalskih informacij med centralno evropsko bazo in družbo v znesku
43 tisoč EUR, stroške za zagotavljanje letalske meteorologije v znesku 1.216 tisoč EUR, stroške za
izdajo certifikata o usposobljenosti izvajalca navigacijske službe zračnega prometa v znesku 371
tisoč EUR in drugo.

3.2.23 Stroški dela
Vsebina

2009

2008

Indeks 09/08

Struktura 2009

13.138.358

11.739.938

112

76,26

Stroški dodatnega
pokojninskega
zavarovanja zaposlencev

469.101

109.420

429

2,72

Stroški prehrane in prevoza
zaposlenih

607.048

554.231

110

3,52

Regres za letni dopust

Plače zaposlencev

210.390

186.432

113

1,22

Odpravnine

18.321

9.306

197

0,11

Jubilejne nagrade in druge
nagrade zaposlencem

12.176

15.164

80

0,07

2.121.105

1.894.840

112

12,31

651.081

578.689

113

3,78

429.608

0

0,00

15.517.628

111

100,00

Delodajalčevi prispevki
od plač
Beneficirana delovna doba
Druge delodajalčeve
dajatve od plač
SKUPAJ

17.227.580

3.2.24 Odpisi vrednosti
Vsebina

2009

2008

Indeks 09/08

Struktura 2009

Amortizacija
neopredmetenih sredstev

67.382

78.081

86

2,79

Amortizacija zgradb

59.493

59.688

100

2,47

Amortizacija opreme in
nadomestnih delov

2.265.786

2.005.223

113

93,89

Amortizacija drobnega
inventarja

20.677

26.918

77

0,86

SKUPAJ

2.413.338

2.169.910

111

100,00

Vsebina

2009

2008

Indeks 09/08

Struktura 2009

Odhodki od prevrednotenja
osnovnih sredstev

25.011

151.396

17

12,45

Odhodki od prevrednotenja
dolgov in terjatev

175.873

227.355

0

87,55

SKUPAJ

200.884

378.751

53

100,00

Amortizacija je obračunana skladno s SRS. Družba uporablja te letne amortizacijske stopnje za:
• gradbene objekte
5,0 % oziroma 3 %,
• računalnike in računalniško opremo
50,0 %,
• osebne avtomobile
12,5 %,
• ostalo opremo
25,0 % oziroma 20,0 %
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3.2.25 Drugi poslovni odhodki in rezervacije
Vsebina
Ostali stroški

2009

2008

Indeks 09/08

Struktura 2009

1.569.703

1.496.694

105

97,20

Prispevki za invalide

27.754

15.733

176

1,72

Stroški donatorstva in humanitarne pomoči

17.469

20.329

86

1,08

0

6.638

0

0,00

1.614.926

1.539.394

105

100,00

Drugi poslovni odhodki
SKUPAJ

Večji del drugih poslovnih odhodkov izhaja iz plačane letne članarine Evropski organizaciji za varnost zračne plovbe (EUROCONTROL) v znesku 1.505 tisoč EUR.
Vsebina
Rezervacije za jubilejne
nagrade
Rezervacije za odpravnine
ob upokojitvi
Rezervacije za vnaprej
vračunljive stroške
SKUPAJ

2009

2008

Indeks 09/08

Struktura 2009

0

37.743

0

0,00

167.778

368.105

46

100,00

0

256.339

0

0,00

167.778

662.187

25

100,00

3.2.26 Finančni odhodki iz ﬁnančnih obveznosti
Vsebina
Obresti za prejeta posojila
Odhodki iz poslovnih
obveznosti
SKUPAJ

2009

2008

Indeks 09/08

Struktura 2009

135.413

208.287

65

95,72

6.058

1.205

503

4,28

141.471

209.492

68

100,00

3.2.27 Drugi odhodki
Vsebina

2009

2008

Indeks 09/08

Struktura 2009

Odškodnine

2.787

0

0

98,00

57

7

814

2,00

2.844

7

40.629

100,00

Drugi odhodki
SKUPAJ

3.2.28 Členitev stroškov po funkcionalnih skupinah
Vsebina

2009

2008

Indeks 09/08

Struktura 2009

Normalni stroški splošnih
dejavnosti z amortizacijo

26.668.227

25.844.508

103

100,00

SKUPAJ

26.668.227

25.844.508

103

100,00

3.2.29 Davčni obračun – davek od dohodka pravnih
oseb
Vsebina
PRIHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih
Izvzem prihodkov iz odprave ali porabe že obdavčenih
ali delno obdavčenih rezervacij
ODHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih
Zmanjšanje odhodkov v znesku 50 % oblikovanih rezervacij,
ki niso davčno priznane
Nepriznani odhodki za obresti od nepravočasno plačanih davkov
ali drugih dajatev
Nepriznani odhodki za donacije
Nepriznani odhodki za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil
v zvezi z zaposlitvijo, če niso obdavčeni po zakonu o dohodnini
Drugi odhodki, ki se ne priznajo v skladu z 29. čl.
Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance
Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov nadzornega sveta
oz. drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora
Olajšave za investiranje po 55 a. členu ZDDPO-2
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

2009

2008

27.537.447,55

26.981.722,47

-1.557,09

0

-26.812.541,59

-26.054.007,86

83.889,18

202.924,08

0

309,53

17.468,60

20.329,37

469.101,42

109.419,84

6.107,57

1.707,32

50.808,29

51.581,35

8.849,17

23.206,15

-30.000,00

-30.000,00

-469.101,42

-109.419,84

Olajšava za donacije – izplačila za humanitarne, invalidske, socialno
varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne,
zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene

-17.468,60

-20.329,37

OSNOVA ZA DAVEK

843.003,08

1.177.443,04

DAVEK - 21 odstotkov (leto 2008 - 22 odstotkov)

177.030,65

259.037,47

3.2.30 Dogodki po datumu izdelave bilance stanja
Od datuma računovodskih izkazov do dneva priprave tega poročila ni bilo ugotovljenih takih dogodkov, ki bi vplivali na resničnost in poštenost prikazanih računovodskih izkazov za leto 2009.
Glede na SRS 35, kjer je določeno, da imajo družbe sredstva v upravljanju računovodsko evidentirana najdlje do 31. decembra 2009, sta leta 2009 Ministrstvo za promet RS in Ministrstvo za
finance RS odločila, da je najprimernejša oblika prihodnje ureditve lastništva sredstev v upravljanju in uporabe infrastrukture za vodenje in kontrolo zračnega prometa, prenos infrastrukture na
družbo kot kapitalski vložek, za kar je bilo treba uskladiti Zakon o zagotavljanju navigacijskih služb
zračnega prometa. S spremembami in dopolnitvami Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb
zračnega prometa je omogočen prenos infrastrukture na družbo kot kapitalski vložek Republike
Slovenije. Prenos infrastrukture v smislu stvarnega vložka bo realiziran leta 2010, preknjižba bo
izvedena z datumom 1. 1. 2010.

3.2.31 Potencialne obveznosti
Družba nima potencialnih obveznosti, ki ne bi bile ustrezno zajete v bilanci stanja na dan 31. 12.
2009.

3.2.32 Zneski, porabljeni za revizorja
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Namen porabljenih zneskov

2009

2008

Revidiranje letnega poročila

13.600

12.600

Druge storitve revidiranja

0

13.100

Storitve davčnega svetovanja

0

0

Za druge ne-revizijske storitve

0

0

13.600

25.700

SKUPAJ

3.2.33 Druga razkritja
Družbo vodi njen zakoniti zastopnik, direktor mag. Franc Željko Županič. Zakoniti zastopnik je zaposlen v podjetju od 21. marca 2008 in je v poslovnem letu 2009 prejel letno bruto plačo v višini
89.007,31 EUR, v katero je vključena tudi boniteta za zasebno uporabo službenega vozila.
Družba je imela leta 2009 sklenjenih pet individualnih pogodb, katerih skupna letna bruto plača z
bonitetami znaša 517.304,97 EUR.
Družba do vodstva družbe in delavcev, zaposlenih po individualnih pogodbah, nima odprtih terjatev iz naslova posojil.
Nadzorni svet je sestavljen iz šest članov, ki so upravičeni do plačila na podlagi Sklepa o kriterijih
za določitev sejnin in drugih prejemkov članov nadzornih svetov javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija in gospodarskih družb v večinski lasti Republike Slovenije št. 0071235/2005/24 z dne 15. 2. 2007 in Sklepa o stališčih do izplačevanja sejnin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize št. 10007-1/2009/3 z dne 22. 1. 2009. Leta 2009 so izplačila članom
nadzornega sveta znašala 17.698,33 EUR.

3.2.34 Predlog delitve dobičika
Na podlagi prvega odstavka 30. člena v povezavi z 12. alinejo tretjega odstavka 26. člena Akta o
ustanovitvi javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., direktor družbe predlaga uporabo bilančnega dobička. Nadzorni svet družbe preveri predlog za uporabo bilančnega
dobička, o uporabi in delitvi dobička pa odloča Vlada RS kot ustanovitelj na podlagi 4. točke drugega odstavka 13. člena Akta o ustanovitvi.
Družba je leta 2009 ustvarila 561.292 EUR čistega dobička.
Družba izkazuje na dan 31. 12. 2009 bilančni dobiček v znesku 2.402.410 EUR.
Direktor družbe predlaga, da bilančni dobiček v znesku 2.402.410 EUR ostane nerazporejen in ni
namenjen delitvi. V primeru delitve bi namreč družba imela v prihodnosti likvidnostne težave na
področju tekočega poslovanja in predvsem na področju nujnega investiranja v infrastrukturo za
izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa.

3.2.35 Izjava o odgovornosti poslovodstva
Na podlagi določil 60 a. člena Zakona o gospodarskih družbah je direktor družbe 30. marca
2010 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 ti predstavljajo resnično in
pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega poslovanja za leto 2009.
Direktor potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter da
so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Direktor tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke
o nadaljnjem poslovanju javnega podjetja ter skladno z veljavno zakonodajo in s Slovenskimi
računovodskimi standardi.
Direktor je tudi odgovoren za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za
zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in odkrivanje prevar ter drugih nepravilnosti oziroma nezakonitosti.
Davčne oblasti lahko kadar koli v roku petih let po poteku leta, v katerem je bilo treba odmeriti
davek, preverijo poslov anje javnega podjetja, 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.
80
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V Ljubljani, 31.05.2010
mag. Franc Željko Županič
DIREKTOR

Pomen izrazov in kratic
ACC

Območna kontrola zračnega prometa
OKZP

Area Control Centre

ACE Report

Poročilo stroškovne učinkovitosti
upravljanja zračnega prometa

ATM Cost Eﬀectiveness Report

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

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

AORF

Obrazec AORF

ATS Occurrence Reporting Form

APP

Priletna kontrola zračnega prometa

Approach Control

ASS

Asistent

Assistant

ATC

Kontrola zračnega prometa

Air Traﬃc Control

ATCA

Združenje kontrolorjev zračnega
prometa

Air Traﬃc Control Association

ATCC

Center za vodenje in kontrolo zračnega
prometa

Air Traﬃc Control Centre

ATFCM

Upravljanje pretoka in kapacitet
zračnega prometa

Air Traﬃc Flow Capacity
Management

ATM

Upravljanje zračnega prometa

Air Traﬃc Management

ATS

Službe zračnega prometa

Air Traﬃc Services

CANSO

Mednarodna organizacija civilnih
navigacijskih služb zračnega prometa

The Civil Air Navigation Services
Organization

CAPAN

Analiza sektorske kapacitete

Capacity Analysis Simulation Report

CDA

Kontinuiran postopek prileta

Continuous Descent Approach

CFMU

Osrednja enota za upravljanje pretoka
zračnega prometa

Central Flow Management Unit

CIV MIL

Civilno-vojaški

Civil Military

CM CG

Koordinacijska skupina za civilno-vojaško Civil Military Coordination Group
sodelovanje

CRCO

Centralni urad za zaračunavanje
pristojbin pri Eurocontrol-u

Central Route Charges Oﬃce

CTR

Kontrolirana cona

Control Zone

CWP

Delovno mesto kontrolorja zračnega
prometa

Controller Working Position

DELAY/FLIGHT

Koeficient: zamude glede na število
letov

Delay/Flight ratio

DEP

Odlet

Departure

Letno poročilo 2009 / 2010
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EAD

Evropska baza zrakoplovnih podatkov

European AIS Data Base

ECAC

Evropska konferenca civilnega letalstva

European Civil Aviation Conference

ERA

Evropski raziskovalni prostor

European Research Area

ESRA

Eurocontrolovo območje statističnega
sklicevanja

Eurocontrol Statistical Reference
Area

ESSAR

Eurocontrolova varnostna regulativa in
priporočila

Eurocontrol Safety Regulatory
Requirements

EU

Evropska unija

European Union

EUROCONTROL

Evropska organizacija za varnost zračne
plovbe

European Organization for the Safety
of Air Navigation

FAB

Funkcionalni blok zračnega prostora

Functional Airspace Blocks

FAB CE

Funkcionalni blok zračnega prostora v
srednji Evropi

Functional Airspace Block Central
Europe

FAB CE ISIS

Urnik izvajanja začetnega scenarija FAB
CE

FAB CE Implementation Schedule for
Initial Scenario

FA DG

Skupina za pripravo FAB CE Sporazuma

FAB CE Agreement drafting group

FAT

Tovarniški test sprejemljivosti

Factory Acceptance Test

FDPS

Sistem za obdelavo podatkov o letih
zrakoplovov

Flight Data Processing System

FDT

Operater podatkov o letih zrakoplovov

Flight Data

FL

Nivo leta

Flight Level

GMC

Kontrola zemeljskega prometa

Ground Management Control

GNSS

Globalni satelitski navigacijski sistem

Global Navigation Satellite System

GPS

Sistem globalnega določanja položaja

Global Positioning System

IANS

Inštitut navigacijskih služb zračnega
prometa

Institute of Air Navigation Services

ICAO

Mednarodna organizacija civilnega
letalstva

International Civil Aviation
Organization

IFR

Pravila instrumentalnega letenja

Instrument Flight Rules

IKC

Informacijsko-komunikacijski center

Information and Communication
Centre

IORF

IORF obrazec

AIS Occurrence Reporting Form

KZPS, d. o. o.

Kontrola zračnega prometa Slovenije,
d.o.o.

Slovenia Control Ltd.

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

LVP

Procedura ob zmanjšani vidljivosti

Low Visibility Procedure

MAP

Neuspeli prilet

Missed Approach

NDB

Radijski svetilnik

Non-Directional Beacon

NOP PORTAL

Mrežni operativni portal

Network Operations Portal

NOTAM

Obvestilo pilotom

Notice – to – Airmen

NSA CG

Koordinacijska skupina NSA

NSA Coordination Group

OPADD

Operativni priročnik za spremembo
dinamičnih podatkov (NOTAM)

Operational Procedures for AIS
Dynamic Data

OPADD-FG

Ciljna skupina OPADD

OPADD Focus Group

PFCC

Prehodni FAB CE koordinacijski svet

Provisional FAB CE Coordination
Council

RMCDE

Oprema za pretvorbo in distribucijo
radarskih podatkov

Radar Message Conversion and
Distribution Equipment

SAT

Test sprejemljivosti na lokaciji

Site Acceptance Test

SDPS

Sistem za obdelavo nadzornih podatkov

Surveillance Data Processing System

SE AXIS

Skupina držav jugovzhodne Evrope za
koordinacijo ATFCM

South East Axis

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

SLI

Sektor letalskih informacij

Aeronautical Information
Department

SLT

Sektor letalskih telekomunikacij

Communications, Navigation and
Surveillance Department

SNOWTAM

Obvestilo pilotom o čiščenju snega na
letališču

Notam about snow clearing at
aerodrome

STAR

Standardni instrumentni prihod

Standard Instrument Arrival

STATFOR

Eurocontrolova storitev statistike in
napovedi

EUROCONTROL Statistics and
Forecast Services

SZP

Sektor zračnega prometa

Air Traﬃc Department

TMA

Območje terminalne kontrole

Terminal Control Area

TNC

Tehnično nadzorni center

System Monitoring and Control

TWR

Stolpna kontrola zračnega prometa

Tower Control

UTC

Univerzalni koordinirani čas

Coordinated Universal Time

VCS

Sistem za govorno komunikacijo

Voice Communication System

VFR

Pravila vizualnega letenja

Visual Flight Rules

VPS

Vzletno-pristajalna steza

Runway

WFS

Spletna objektna storitev

Web Feature Services
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