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Uvod

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

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

Družba se s svojim poslanstvom zavezuje:
biti izvajalec storitev služb zraËnega prometa s
certifikatom enotnega evropskega neba, doloËen
za zagotavljanje varnih, kakovostnih in cenovno
ugodnih storitev navigacijskih služb zraËnega
prometa v slovenskem zraËnem prostoru in, Ëe je
treba, zunaj njega;
^^ biti pripravljena na zagotavljanje navigacijskih
služb zraËnega prometa kot aktivni partner znotraj funkcionalnih blokov zraËnega prostora na
našem obmoËju.
^^

Poslanstvo bo uresniËevalo visoko usposobljeno, motivirano in primerno nagrajeno osebje.
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Konkurenčna
usmeritev

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 zraËnega prometa imeti
posebna znanja in sposobnosti, ki niso primerljiva z
nobenimi drugimi poklici v Republiki Sloveniji.
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Razvojne usmeritve

V družbi smo skladno z zahtevami Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zraËnega prometa (Uradni
list RS, št. 30/06 - uradno preËišËeno besedilo, 109/09,
62/10-Zlet-C in 18/11-ZUKN-A) (v nadaljevanju:
Zakon o zagotavljanju navigacijskih služb zraËnega
prometa) sprejeli petletni strateški poslovni naËrt, v
katerem je predstavljen celoten program izvajanja storitev družbe. Program opravljanja storitev navigacijskih
služb zraËnega prometa za obdobje petih let družba
vsako leto preverja in dopolnjuje. Razvojne usmeritve v
naslednjih letih vkljuËujejo dokonËanje gradnje novega
Centra za vodenje in kontrolo zraËnega prometa ATCC s poslovnimi prostori na letališËu Jožeta PuËnika
Ljubljana in nadgradnjo, zamenjavo ter razširitev
posameznih podsistemov avtomatiziranega sistema
za vodenje in kontrolo zraËnega prometa, obenem
pa posodobitev navigacijske, komunikacijske in nadzorne infrastrukture na obmoËju celotne države ter s
tem poslediËno letalske procedure. Tehnološki razvoj
podjetja gre v smeri evropskih smernic, ki se odražajo
v predpisih Evropske unije, priporoËilih Evropske organizacije za varnost zraËnega prometa (v nadaljevanju
Eurocontrol) in še zlasti skozi program SESAR, zato so
eden od strateških ciljev družbe vzdrževanje in izboljšave tehnološke infrastrukture, ki bodo omogoËale dosegati operativne cilje na podroËjih varnosti, kapacitete
in ekonomiËnosti poslovanja. Med razvojne usmeritve
uvršËamo tudi aktivno sodelovanje pri oblikovanju
funkcionalnega bloka zraËnega prostora skladno s
predpisi Evropske unije o enotnem evropskem nebu.
UresniËitev razvojnih ciljev pomeni tudi vzdrževati in
izboljševati odliËnost na podroËju kakovosti in orga-
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nizacije ter vzdrževanje certifikata o usposobljenosti
za izvajanje navigacijskih služb zraËnega prometa v
Republiki Sloveniji. Obenem želimo ohranjati evropsko raven varnosti, ponujati visoko kakovost izvajanja
storitev in doseËi cilje, doloËene v lokalnem programu
harmonizacije in zbliževanja kontrol zraËnega prometa. Med razvojne usmeritve uvršËamo tudi ukrepe, povezane z razvojem zaposlenih. S kakovostnim, fleksibilnim in stroškovno uËinkovitim izvajanjem dejavnosti
bo poslovanje družbe usmerjeno k najpomembnejšemu
cilju, zagotavljanju varnosti v zraËnem prometu.
V družbi bomo sledili razvojnim usmeritvam tako, da
bomo pravoËasno sprejemali vse potrebne ukrepe, ki
bodo zagotovili nemoteno poslovanje družbe. Tudi
leta 2011 bomo posebno pozornost namenili rednemu
spremljanju in nadzoru nad izvajanjem vseh projektov
družbe, še posebno gradnji novega Centra za vodenje
in kontrolo zraËnega prometa - ATCC na letališËu Jožeta PuËnika Ljubljana.
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Osnovni podatki
o družbi

Družba
KONTROLA ZRA»NEGA PROMETA SLOVENIJE, d. o. o.
SLOVENIA CONTROL, Slovenian Air Navigation Services, Limited
Sedež družbe
Kotnikova 19 a, SI — 1000 Ljubljana

Število zaposlenih
214 (na dan 31. 12. 2010)
Kontakti
Telefonska številka: 00 386 1 47 34 850
Številka telefaksa: 00 386 1 47 34 860

MatiËna številka
1913301

Elektronska pošta
info@sloveniacontrol.si
www.sloveniacontrol.si

Identifikacijska številka
ID SI18930492

Direktor
Mag. Franc Željko ŽupaniË

Transakcijski raËun
SI56029220254167737, Nova Ljubljanska banka, d. d.
SI56101000043347840, Banka Koper, d. d.
SI56290000055404414, UniCredit Banka Slovenija, d. d.

Nadzorni svet
Predstavniki lastnika:
Mag. Mirko Komac, predsednik
Monika Pintar MesariË, namestnica predsednika
Dr. Tone Magister, Ëlan (imenovan dne 27. 5. 2010,
namesto Dejana KlemenËiËa)
Igor Nered, Ëlan

Registracija v poslovnem registru
družba z omejeno odgovornostjo
Klasifikacija osnovne dejavnosti
52.230 spremljajoËe dejavnosti v zraËnem prometu

Predstavnika delavcev:
Žiga Ogrizek, Ëlan
Zoran PajiË, Ëlan

Lastništvo
100-odstotno lastništvo Republike Slovenije
Znesek osnovnega kapitala
1.091.118 EUR
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Status in dejavnost

Družba je bila ustanovljena na podlagi Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zraËnega 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 (v skladu z Aktom
o ustanovitvi družbe) tri organe upravljanja: skupšËino, nadzorni svet in direktorja. Ustanoviteljske pravice
je do sprejema Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 18/11-ZUKN-A) izvajala
Vlada Republike Slovenije. Z omenjeno spremembo zakona jih od 16. 3. 2011 izvaja Agencija za upravljanje
kapitalskih naložb Republike Slovenije.
V tujini se družba predstavlja s svojim angleškim imenom Slovenia Control, Slovenian Air Navigation Services, Limited.
Vlada Republike Slovenije je z ustanovitvijo javnega
podjetja izloËila podroËje 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 zraËnega
prostora med civilnimi ter vojaškimi organizacijami v
Evropi. Tak koncept reorganizacije se je izvedel že v
veËini držav Ëlanic Evropske unije in drugod po svetu
ter tako omogoËil navigacijskim službam zraËnega
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prometa veËjo avtonomnost pri izvajanju njihove dejavnosti in veËjo prilagodljivost razmeram na trgu.
Glavna dejavnost družbe skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti je 52.230 — spremljajoËe dejavnosti v
zraËnem prometu, kamor spadata vodenje in kontrola
zraËnega prometa, ki se izvajata v naslednjih navigacijskih službah zraËnega prometa: v službah zraËnega
prometa, službi letalskih telekomunikacij in službah
letalskih informacij. Družba izvaja dejavnost v okviru
svojega poslanstva, zaradi katerega je bila ustanovljena.
Družba je s svojimi strokovnjaki edino podjetje na
obmoËju Republike Slovenije (in širše, kadar bo to
potrebno), ki izvaja dejavnost vodenja in kontrole
zraËnega prometa. Njena dejavnost je neprimerljiva s katero koli dejavnostjo na obmoËju 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 vkljuËeni v številne dejavnosti, ki vplivajo na
razvoj stroke, spremembe predpisov in razvoj na tem
podroËju.
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Organiziranost
družbe

Notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest
v družbi je doloËena s Pravilnikom o notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest. Organizacija
družbe je podrejena izvajanju glavne dejavnosti, zagotavljanju navigacijskih služb zraËnega prometa skladno z Zakonom o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10
— uradno preËišËeno besedilo) (v nadaljevanju: Zakon
o letalstvu) in Zakonom o zagotavljanju navigacijskih
služb zraËnega prometa.
Organizacijska struktura družbe podpira varno, uËinkovito in nepretrgano izvajanje navigacijskih služb
zraËnega prometa, ki jih zagotavlja družba, ter ustrezno prilagodljivost in odzivnost na spremembe v okolju, v katerem posluje.

jih, se je izvajalo v okviru Službe za usposabljanje
operativnega osebja — Letalske šole;
^^ v okviru Sektorja za splošne zadeve so se izvajale
naloge s podroËja finanËno raËunovodskih zadev,
kadrovskih, organizacijskih in pravnih zadev ter
naloge s podroËja investicijskega in tekoËega
vzdrževanja ter javnih naroËil;
^^ v okviru kabineta direktorja pa so se izvajale
naloge s podroËja varnosti v zraËnem prometu,
mednarodnih zadev in strateškega naËrtovanja,
certificiranja, kakovosti in varovanja, informacijske
tehnologije, odnosov z javnostmi ter tajništva.

Družba je identificirala tri glavne poslovne procese:
izvajanje služb zraËnega prometa, to je kontrole
zraËnega prometa, posredovanje informacij za letenje ter alarmiranje in obvešËanje;
^^ zagotavljanje služb letalskih informacij;
^^ zagotavljanje služb letalskih telekomunikacij.
^^

Skladno s tem je leta 2010 družba delovala v okviru
naslednjih organizacijskih enot:
glavna dejavnost se je izvajala v okviru operativnih sektorjev: Sektorja zraËnega prometa, Sektorja
letalskih telekomunikacij in Sektorja letalskih
informacij;
^^ usposabljanje osebja, ki dela v operativnih sektor^^
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KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o.
DIREKTOR

KABINET DIREKTORJA
Mednarodne zadeve in strateško načrtovanje,
varovanje, odnosi z javnostmi

Namestnik direktorja

Oddelek za varnost v zračnem prometu

Oddelek za informatiko

Oddelek za certificiranje

Sektor zračnega
prometa

Sektor letalskih
telekomunikacij

Sektor letalskih
informacij

Oddelek za tehnološko
podporo službam
kontrole zračnega
prometa

Služba za
avtomatizirane
sisteme

Služba zrakoplovnih
publikacij

Finančno
računovodska služba

Služba območne
kontrole zračnega
prometa Ljubljana

Služba za
komunikacije

Informacijskokomunikacijski center

Služba za kadrovske,
organizacijske in
pravne zadeve

Služba letališke
kontrole zračnega
prometa Brnik

Služba za navigacije
in letališča

Služba letališke
kontrole zračnega
prometa Maribor

Služba za nadzorne
sisteme

Služba zrakoplovnih
informacij ARO

Služba za usposabljanje
operativnega osebja LETALSKA ŠOLA

Sektor ZA SPLOŠNE
ZADEVE

Služba za
investicijsko in
tekoče vzdrževanje
ter javna naročila

Brnik, Portorož,
Maribor,
Cerklje ob Krki

Služba letališke
kontrole zračnega
prometa Portorož

Služba letališke
kontrole zračnega
prometa Cerklje
ob Krki

Prikaz 1 Organizacijska shema

Kot izhaja iz organizacijske sheme, imajo posebno mesto v poslovnem modelu podroËja varnosti v zraËnem
prometu, kakovosti, varovanja, strateškega naËrtovanja
in mednarodnih zadev.
Organizacijsko strukturo sistema upravljanja varnosti
družbe sestavljajo Oddelek za varnost v zraËnem prometu, ki deluje v okviru Kabineta direktorja, Varnostni
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svet in Lokalni varnostni svet, pri Ëemer imajo Ëlani in
zaposleni natanËno opredeljene naloge in odgovornosti v zvezi z varnostjo v zraËnem prometu.
Delo se opravlja na sedežu družbe na Kotnikovi 19 a v
Ljubljani in na letališËih Jožeta PuËnika Ljubljana, Edvarda Rusjana Maribor, Portorož in Cerklje ob Krki.
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Poročilo direktorja

Poslovno leto 2010 je zaznamovalo postopno okrevanje svetovnega gospodarstva, kar se je odrazilo tudi na
evropski letalski industriji in rasti letalskega prometa,
ki ga je dosegla družba v primerjavi z letom 2009.
Ob izboljšanih gospodarskih razmerah smo zagotovili
uspešno poslovanje družbe skladno z mednarodnimi
standardi in veljavnimi predpisi ter ohranili visoko raven in kakovost naših storitev.
Kljub padcu prometa meseca aprila, ki je bil posledica
omejitev v odprtosti zraËnega prostora Republike Slovenije zaradi izbruha vulkana na Islandiji in možnosti
razširitve vulkanskega pepela na Republiko Slovenijo,
smo lani dosegli spodbudno rast prometa. Rezultat
opravljenih storitev je primerljiv z letom 2008. Julija
2010 (10. 7. 2010) je slovenski zraËni prostor preletelo 1026 letal. PrviË se je zgodilo, da je število letal
preseglo ﬂmagiËno« mejo 1000. To hkrati pomeni tudi
rekordni storitveni dosežek ObmoËne kontrole zraËnega prometa Ljubljana. Kljub izrednemu dosežku so
operacije (vodenje in kontrola) potekale brez vsakršnih
zapletov.
V družbi se zavedamo pomena Ëloveških virov za
izvajanje dejavnosti družbe, zato smo tudi lani posebno pozornost namenjali razvoju zaposlenih, stalni
komunikaciji in obvešËanju. Nadaljevali smo uspešen
socialni dialog s sindikati in uspešno konËali pogajanja
o spremembah in dopolnitvah Kolektivne pogodbe za
dejavnost vodenja in kontrole zraËnega prometa ter
zagotovili izvajanje obeh kolektivnih pogodb.

Tudi leta 2010 smo posebno pozornost namenili
projektu gradnje novega Centra za vodenje in kontrolo zraËnega prometa — ATCC kot najpomembnejše
razvojne investicije družbe. Zahtevnost in obsežnost
projekta se odražata tudi v velikem številu postopkov
javnih naroËil, v katere je vkljuËeno veËje število sodelavcev. VeËina potrebnih postopkov javnih naroËil za
dobavo opreme, sistemov in izvedbo storitev, povezanih z gradnjo našega novega centra, je bodisi konËana
bodisi še potekajo. Vzporedno že potekajo priprave za
selitev.
Ob najpomembnejšem investicijskem projektu gradnje
novega centra izvajamo tudi nujne posodobitve obstojeËih tehniËnih sredstev. Za zagotavljanje visoke ravni
izvajanja storitev navigacijskih služb zraËnega prometa
s ciljem zagotavljanja varnega in uËinkovitega pretoka
zraËnega prometa je izjemno pomembno zanesljivo
delovanje vseh tehniËnih sistemov in naprav. Z rednim
vzdrževanjem in dolgoroËnim naËrtovanjem investicij
na podroËju komunikacijskih, nadzornih, navigacijskih
in informacijskih sistemov skrbimo za nadaljnji razvoj
na tem podroËju.
Družba je z lastno razvojno skupino nadaljevala razvoj
programske opreme sistemov za obdelavo podatkov
o letih zrakoplovov (FDPS) in za obdelavo nadzornih
podatkov (SDPS), s Ëimer zmanjšujemo odvisnost od
razliËnih zunanjih dobaviteljev in razvijalcev, poveËujemo fleksibilnost pri uvajanju sprememb v sistemu ter
zmanjšujemo stroške nakupa in vzdrževanja namenske
programske opreme.
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Za izvajanje dejavnosti družbe je najpomembnejše
ohranjanje certifikata o usposobljenosti za izvajanje
navigacijskih služb zraËnega prometa. Leta 2010 smo
izvedli vse naËrtovane notranje preglede in zunanje
presoje skladnosti z evropskimi varnostnimi standardi
in priporoËili. Veljavni certifikat je družba pridobila
decembra 2008, v drugi polovici leta 2010 smo pripravili vlogo za obnovitev veljavnosti certifikata skladno
z zahtevami Uredbe Komisije (ES) št. 2096/2005 z dne
20. 12. 2005 o skupnih zahtevah za izvajanje navigacijskih služb zraËnega prometa (UL L št. 335 z dne 21.
12. 2005, str. 13), kot je bila nazadnje spremenjena
z Uredbo Komisije (EU) št. 691/2010 z dne 29. julija
2010 o doloËitvi naËrta izvedbe za navigacijske službe
zraËnega prometa in funkcije omrežja ter o spremembi
Uredbe (ES) št. 2096/2005 o skupnih zahtevah za izvajanje navigacijskih služb zraËnega prometa (UL L št.
201 z dne 3. 8. 2010, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba
2096/2005/ES). Ministrstvo za promet RS je v okviru
postopka presoje opravilo delen pregled dokumentacije in izdalo zaËasno odloËbo za izvajanje navigacijskih služb zraËnega prometa, do izdaje odloËbe in
dovoljenja po koncu postopka certifikacije, v katerem
bo preverilo izpolnjevanje skupnih zahtev in pogojev,
navedenih v dovoljenju. Decembra 2010 smo pridobili
tudi novo dovoljenje za delo za usposabljanje osebja
navigacijskih služb zraËnega prometa.
KljuËnega pomena za dejavnost vodenja in kontrole
zraËnega prometa je varnost v zraËnem prometu, ki
ji v družbi posveËamo posebno pozornost. V okviru
Sistema upravljanja varnosti v družbi si prizadevamo
doseËi najvišjo mogoËo raven varnostne kulture vseh
zaposlenih.
Družba je januarja 2011 uspešno opravila kontrolno
presojo in prejela certifikat kakovosti po mednarodnem standardu ISO 9001:2008. 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 zraËnem prometu in
politika varovanja sestavljajo neloËljiv presek skupnih
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aktivnosti, ki so porok za varno, uspešno in uËinkovito
opravljanje dejavnosti v navigacijskih službah zraËnega
prometa, ki izhajajo iz poslanstva družbe.
Skladno s sprejetim Poslovnim naËrtom za leto 2010
smo uspešno uresniËili naËrtovane 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, med katerimi je bila zakljuËena reorganizacija na podroËju splošnih in skupnih zadev ter
sprejete Spremembe in dopolnitve pravilnika o notranji
organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest. Sprejete
so bile varnostne politike in izvedena je bila prenova
poslovne informatike. Družba je uspešno in aktivno
delovala na mednarodnem podroËju, tako v okviru
projekta FAB CE kot v okviru mednarodnih organizacij
(ICAO, EUROCONTROL, CANSO).
Kontrola zraËnega prometa Slovenije, d. o. o. je aktivno vkljuËena v projekt FAB Central Europe (FAB CE), h
kateremu je pristopila skupaj z Avstrijo, Bosno in Hercegovino, »eško, Hrvaško, Madžarsko in Slovaško, po
odloËitvi o preklicu projekta CEATS, ki je bil za Republiko Slovenijo in KZPS nesprejemljiv. FAB CE temelji
na naslednjih bistvenih naËelih:
izvajanje storitev iz obstojeËih in naËrtovanih centrov v vseh sedmih državah;
^^ izvajalci storitev so nacionalni izvajalci navigacijskih služb zraËnega prometa (Air Navigation
Service Providers — ANSPs);
^^ vkljuËitev zgornjega in spodnjega zraËnega prostora, ob možnosti vkljuËitve TMA-jev;
^^ vkljuËitev en-route ATS in CNS ter povezav s AIS
in MET, ob možnosti vkljuËitve vseh ANS.
^^

Maja in junija 2010 so bili potrjeni pomembni dokumenti, ki so vodili k zakljuËku Pripravljalne faze FAB
CE, in sicer je bilo na državni ravni potrjeno besedilo
osnutka Sporazuma FAB CE, na ravni ANSP-jev pa je
bil potrjen Implementacijski naËrt FAB CE.
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Posebej je treba izpostaviti zelo uspešno izveden projekt zaËasne preselitve letalskega prometa na letališËe
Edvarda Rusjana Maribor med rekonstrukcijo vzletno-pristajalne steze na letališËu Jožeta PuËnika Ljubljana
ter hkrati izvedeno rekonstrukcijo prostorov Letališke
kontrole zraËnega prometa Brnik. Prav tako štejem za
uspešno uËinkovito ukrepanje ob omejitvah v odprtosti
zraËnega prostora Republike Slovenije zaradi izbruha
vulkana na Islandiji.
Glede na to, da so naše aktivnosti usmerjene že v
uresniËevanje programa novega poslovnega leta, bi
med najpomembnejšimi nalogami in cilji za leto 2011
izpostavil:

Zavedam se, da so za uresniËevanje poslanstva in ciljev
družbe najpomembnejši predani sodelavke in sodelavci, konstruktivno sodelovanje ter ustvarjalno iskanje
novih rešitev in predlogov. PrepriËan sem, da bomo
tudi letos s skupnim delom in ambicioznostjo uspešno
uresniËili postavljene naloge in si skupaj prizadevali za
nadaljnji razvoj družbe.
Mag. Franc Željko ŽupaniË
DIREKTOR

zagotovitev zadostnih finanËnih sredstev za nemoteno poslovanje družbe in izvedbo naËrtovanih
investicij, predvsem projekta novega Centra za
vodenje in kontrolo zraËnega prometa;
^^ sodelovanje pri pripravi NaËrta izvedbe 2012—
2014 za Republiko Slovenijo za prvo referenËno
obdobje izvajanja, skladno z evropskimi predpisi
o enotnem evropskem nebu in vseevropskimi cilji
uspešnosti;
^^ nadaljevanje aktivnosti v projektu FAB CE za
ustanovitev funkcionalnega bloka zraËnega prostora v Srednji Evropi do konca leta 2012;
^^ vzpostavljanje in razvoj sistema izpolnjevanja
skupnih zahtev za izvajanje navigacijskih služb
zraËnega prometa;
^^ med kljuËne cilje štejem tudi dokonËno ureditev
razmerja z državo do sredstev v upravljanju s prenosom infrastrukture v lasti države, ki jih uporablja družba, na družbo kot kapitalski vložek.
^^
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Izjava o upravljanju
družbe

Družba v obdobju od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 ni
sprejela lastnega kodeksa upravljanja. Upravljanje
družbe je potekalo skladno z doloËili Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zraËnega prometa (Uradni list RS, št. 30/06 — uradno preËišËeno besedilo,
109/09, 62/10-Zlet-C in 18/11-ZUKN-A), Zakona o
gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 —
uradno preËišËeno besedilo in 33/11), Uredbe (ES) št.
550/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10.
marca 2004 o izvajanju navigacijskih služb zraËnega prometa na enotnem evropskem nebu (Uredba o
izvajanju služb), kot je bila nazadnje spremenjena z
Uredbo (ES) št. 1070/2009 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 21. oktobra 2009 o spremembi uredb (ES)
št. 549/2004, (ES) št. 550/2004, (ES) št. 551/2004 in
(ES) št. 552/2004 z namenom izboljšanja delovanja in
trajnosti evropskega letalskega sistema (UL L št. 300
z dne 14. 11. 2009, str. 34), Uredbe Komisije (ES) št.
2096/2005 z dne 20. 12. 2005 o skupnih zahtevah za
izvajanje navigacijskih služb zraËnega prometa (UL L
št. 335 z dne 21. 12. 2005, str. 13), kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 691/2010
z dne 29. julija 2010 o doloËitvi naËrta izvedbe za navigacijske službe zraËnega prometa in funkcije omrežja
ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2096/2005 o skupnih
zahtevah za izvajanje navigacijskih služb zraËnega
prometa in Akta o ustanovitvi javnega podjetja Kontrola zraËnega prometa Slovenije, d. o. o.
Direktor družbe izjavlja, da je družba sprejela in bo pri
svojem poslovanju upoštevala doloËila Kodeksa upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države in Smer-

LETNO POROČILO 2010 KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, D. O. O.

nice poroËanja družb s kapitalskimi naložbami države,
oba dokumenta z dne 18. 1. 2011, ki jih je na podlagi
Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 38/10 in 18/11-ZUKN-A) na svoji seji dne 13. 1. 2011 sprejel Svet Agencije
za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije.
Besedilo navedenega kodeksa in smernic je javno dostopno na spletni strani Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije:
www.auknrs.si/pomembnidokumenti/
V Ljubljani, 31. maja 2011
Mag. Franc Željko ŽupaniË
DIREKTOR
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Poročilo nadzornega
sveta

]] ]

Sestava in delo nadzornega
sveta
Sestava nadzornega sveta v letu 2010
V skladu z Aktom o ustanovitvi javnega podjetja Kontrola zraËnega prometa Slovenije, d. o. o. (v nadaljevanju: javno podjetje) ima nadzorni svet javnega podjetja 6 Ëlanov, od katerih 4 Ëlane imenuje ustanovitelj, 2
Ëlana pa izvoli svet delavcev.
Nadzorni svet je ob koncu leta 2010 deloval v naslednji sestavi: predstavniki ustanovitelja - mag. Mirko
Komac, predsednik, ga. Monika Pintar MesariË, namestnica predsednika, g. Igor Nered, Ëlan, dr. Tone Magister, Ëlan ter predstavnika delavcev - g. Zoran PajiË,
Ëlan in g. Žiga Ogrizek, Ëlan.
Seje nadzornega sveta v letu 2010
V letu 2010 je imel nadzorni svet javnega podjetja 10
sej, od tega 9 rednih in 1 korespondenËno sejo.
Spremljanje poslovanja javnega podjetja in druge
aktivnosti nadzornega sveta v letu 2010
S spremembami poslovnika o delu nadzornega sveta, ki
jih je nadzorni svet sprejel v letu 2010, je bil narejen korak naprej pri še bolj uËinkovitem delu nadzornega sveta,
saj so bili sprejeti novi, daljši roki za posredovanje gradiv,
ki jih nadzorni svet obravnava in o katerih odloËa.

Nadzorni svet je v letu 2010 z direktorjem javnega
podjetja dogovoril novo pogodbo o zaposlitvi, ki je
usklajena z Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v
gospodarskih družbah v veËinski lasti RS in Uredbo o
doloËitvi najvišjih razmerij za osnovna plaËila ter višina
spremenljivih prejemkov direktorjev. V zvezi s plaËami
je nadzorni svet obravnaval tudi PriporoËila Vlade RS o
omejitvi plaË in osebnih prejemkov zaposlenih v javnih
podjetjih.
Nadzorni svet je v letu 2010 obravnaval in soglašal s
poslovnim naËrtom javnega podjetja za leto 2011 ter
petletnim strateškim poslovnim naËrtom za obdobje
2011-2015, pri pripravi obeh pa je s predlogi tudi aktivno sodeloval. Obravnaval je tudi letno poroËilo za
leto 2009, ki ga je na njegov predlog sprejela Vlada RS.
Na podroËju mednarodnega sodelovanja je nadzorni
svet obravnaval predlog in podal soglasje za sodelovanje javnega podjetja s še šestimi evropskimi državami
po Sporazumu o sodelovanju izvajalcev navigacijskih
služb zraËnega prometa držav FAB CE (Functional
Airspace Blocks Central Europe — funkcionalni bloki
zraËnega prostora).
Nadzorni svet je med poslovnim letom 2010 preverjal
poslovanje javnega podjetja tako s finanËnega vidika kot z vidika zakonitosti poslovanja, preverjal je
doseganje poslovnih planov, realizacijo naËrtovanih
investicij ter realizacijo sklepov nadzornega sveta in
ustanovitelja. Vsi sklepi nadzornega sveta, sprejeti v
letu 2010, so realizirani.

KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, D. O. O. LETNO POROČILO 2010

24

Glede naËrtovanja investicij je nadzorni svet kot prednostno nalogo izpostavil gradnjo novega centra za
vodenje in kontrolo zraËnega prometa. V skladu z 19.
in 27. Ëlenom Akta o ustanovitvi javnega podjetja je
nadzorni svet javnega podjetja v letu 2010 obravnaval
in podal soglasje k sklenitvi veË poslov, veËinoma povezano z gradnjo novega centra. Nadzorni svet je tudi
podal soglasje k okvirnemu sporazumu in pogodbi o
zavarovanju poklicne odgovornosti javnega podjetja.
Nadzorni svet je skrbno spremljal obvladovanje stroškov ter njihov vpliv na ceno storitev.
FinanËno poslovanje javnega podjetja je bilo preverjano na podlagi rednih poroËil o finanËnem poslovanju.
Zadolževanje javnega podjetja je bilo v okviru naËrtovanega, javno podjetje pa je vselej redno in pravoËasno pokrivalo svoje finanËne obveznosti.

]] ]

Letno poro»ilo javnega ]
podjetja za leto 2010
Nadzorni svet je po zakljuËku poslovnega leta 2010
preveril letno poroËilo javnega podjetja za leto 2010, ki
ga je javno podjetje v skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah predložilo v revidiranje izbrani revizijski družbi
Ernst&Young. Navedeno letno poroËilo javnega podjetja je pripravljeno skladno z Zakonom o gospodarskih
družbah in Slovenskimi raËunovodskimi standardi. PoroËilo predstavlja pogoje in rezultate poslovanja javnega
podjetja v letu 2010, sestavljeno pa je iz dveh delov, in
sicer iz poslovnega poroËila in raËunovodskega poroËila.
Poslovno poroËilo predstavlja poslovanje javnega
podjetja v letu 2010. Opredeljuje kljuËne dogodke
in vplive na poslovanje v letu 2010 in po koncu poslovnega leta, pomembne poslovne podatke za leto
2010, izvajanje navigacijskih služb zraËnega prometa
v letu 2010, investicije, upravljanje tveganj, podatke
o zraËnem prometu ter kljuËne naËrte za leto 2011 in
priËakovanja glede razvoja podjetja.
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V zvezi s preveritvijo raËunovodskega poroËila nadzorni svet ugotavlja, da je raËunovodsko poroËilo
sestavljeno jasno in pregledno, da raËunovodski izkazi
izkazujejo resniËen in pošten prikaz premoženja in
obveznosti javnega podjetja, njegovega finanËnega
položaja ter poslovnega izida. Podana je razËlenitev
raËunovodskih izkazov kot tudi pojasnilo k posameznim postavkam raËunovodskih izkazov.
Nadzorni svet je na 59. redni seji, dne 5. 7. 2011 preveril sestavljeno in revidirano Letno poroËilo javnega
podjetja za leto 2010 in zavzema pozitivno stališËe do
revizorjevega poroËila revizijske družbe Ernst&Young,
d. o. o. Nadzorni svet je sprejel sklep, s katerim predlaga ustanovitelju, da se seznani oziroma sprejme
Letno poroËilo javnega podjetja za leto 2010. Preveril
je tudi predlog za uporabo bilanËnega dobiËka in sprejel sklep, s katerim predlaga ustanovitelju, da bilanËni
dobiËek v znesku 2.901.736,53 EUR ostane kot nerazporejen dobiËek, ki ni namenjen delitvi.
Nadzorni svet je ocenil poslovanje javnega podjetja v
letu 2010 kot uspešno.

]] ]

Na»rti v letu 2011
V letu 2011 si bo nadzorni svet še naprej prizadeval
za redno in uËinkovito izvajanje nadzora nad poslovanjem javnega podjetja. Posebno pozornost bo namenil
naËrtovanim investicijam, predvsem gradnji novega
centra za kontrolo in vodenje zraËnega prometa ter
obvladovanju stroškov.
Mag. Mirko Komac
PREDSEDNIK NADZORNEGA SVETA
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1
Ključni dogodki in vplivi na
poslovanje leta 2010
in po koncu poslovnega leta
Leta 2010 se je evropski letalski industriji uspelo izvleËi
iz gospodarske krize ter ponovno obrniti ekonomske
kazalce v pozitivno smer. Skupno število letov v Evropi
(ESRA08) je bilo leta 2010 9,5 milijona, kar predstavlja
poveËanje za 0,8 % v primerjavi z letom 2009. Hkrati
pa moramo vedeti, da je prihajalo tudi do precejšnjih
meseËnih odstopanj. Tako je, na primer meseca aprila
letalski promet zaradi izbruha vulkana upadel za 11 %,
na koncu moËnega poletnega obdobja oktobra pa se
je promet poveËal za 4 %. Družba je leta 2010 dosegla
rast prometa v primerjavi z letom 2009. KljuËni dogodki, ki so vplivali na rast, pa so:
poveËanje letalskega prometa v TurËiji, Italiji,
Ukrajini in NemËiji,
^^ poveËanje letalskega prometa na ﬂSouth East
Axis«,
^^ porast nizkocenovnih letalskih linij,
^^ porast poslovnega letalstva,
^^ porast tovornega letalskega prometa.
^^

Krepitev gospodarske rasti in letalskega prometa se je
pozitivno odrazila tudi na poslovanju družbe. Družba
je leta 2010 poslovala uspešno, brez motenj v poslovanju in leto zakljuËila pozitivno tudi z vidika likvidnosti.
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LETO 2010
Januar
V družbi smo organizirali delavnice za zaposlene na
temo varstva delavËeve osebnosti in dostojanstva.
V okviru razgovorov vodstva z zaposlenimi je bila izvedena predstavitev poslovnega naËrta za leto 2010.
Februar
Družbi je bil podeljen certifikat kakovosti po mednarodnem standardu ISO 9001: 2008.
V družbi je bil sprejet akcijski naËrt implementacije
priporoËil agencije EUROCONTROL za izboljšave
na podroËju varnostne kulture.
Marec
Z Ministrstvom za obrambo RS je bil sklenjen aneks
k pogodbi o ureditvi medsebojnih razmerij glede
opravljanja storitev navigacijskih služb zraËnega
prometa na letališËu Cerklje, Cerklje ob Krki, s katerim se je veljavnost pogodbe podaljšala za eno
leto.
Sprejet je bil Pravilnik za varstvo delavcev pred diskriminacijo, nadlegovanjem in trpinËenjem na delovnem mestu (mobing).
Družba je sprejela varnostne politike in zaËela prenovo
poslovne informatike.
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Sprejete so bile spremembe in dopolnitve Pravilnika o
notranji organiziranosti in sistemizaciji delovnih
mest.
Sprejet je bil Pravilnik o upravljanju z dokumentarnim
gradivom.

Junij

April

September

S sindikati so bila uspešno zakljuËena pogajanja o
spremembah in dopolnitvah Kolektivne pogodbe
za dejavnost vodenja in kontrole zraËnega prometa
ter pridobljeno soglasje Vlade Republike Slovenije.
Družba je pripravila Petletni strateški poslovni naËrt
za obdobje 2010—2014 in Poslovni naËrt za leto
2010, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije.
V Ëasu obnove srednjega dela vzletno-pristajalne steze
(VPS) na letališËu Jožeta PuËnika Ljubljana so bila
izvedena obnovitvena dela na kontrolnem stolpu.
V obdobju med 15. in 21. aprilom so veljale omejitve
v odprtosti zraËnega prostora Republike Slovenije
zaradi izbruha vulkana na Islandiji in možnosti
razširitve vulkanskega pepela na Republiko Slovenijo.

Na ravni držav FAB CE je bil sprejet osnutek Sporazuma FAB CE.
Glede na to, da Sporazum FAB CE ne vkljuËuje Ëlena,
ki ureja odgovornost v Ëezmejnem obmoËju, so se
zaËela loËena pogajanja za sklenitev Sporazuma o
odgovornosti.
Družba je pripravila Letno poroËilo za leto 2009, ki ga
je sprejela Vlade Republike Slovenije. Za revizorja
poslovanja za leti 2010 in 2011 je Vlada Republike
Slovenije na predlog družbe imenovala družbo
Ernst & Young, d. o. o.
Družba je pridobila pozitivno mnenje Vlade Republike
Slovenije k sklenitvi okvirnega sporazuma za zavarovanje odgovornosti za škodo, povzroËeno tretjim
osebam, javnega podjetja Kontrola zraËnega prometa Slovenije, d. o. o., s kvalificiranima ponudnikoma za obdobje štirih let ter sklenila pogodbo za
zavarovanje odgovornosti z izbrano zavarovalnico
za obdobje enega leta.

Maj
Na ravni izvajalcev storitev navigacijskih služb zraËnega prometa (ANSPs) je bil potrjen Implementacijski
naËrt FAB CE s prilogami, in sicer:
FAB CE Airspace Plan 2012-15,
FAB CE Capacity Plan 2012-15,
\\ FAB CE integrated ASM/ATFCM processes,
\\ FAB CE Operational Concept for Static AoR
Scenario,
\\ FAB CE Operational requirements for Static
AoR Scenario,
\\ FAB CE Contingency Plan for the Static AoR
Scenario,
\\ FAB CE TEC Implementation Plan,
\\ SMS Roadmap.
\\
\\

Družba je na podlagi pozitivnega mnenja Vlade Republike Slovenije sklenila pogodbo o dolgoroËni
zadolžitvi v višini 11.500.000 EUR.

December
Na ravni izvajalcev storitev navigacijskih služb zraËnega prometa (ANSPs) je bil potrjen osnutek Sporazuma o sodelovanju FAB CE izvajalcev storitev
navigacijskih služb zraËnega prometa.
Uspešno je bilo zakljuËeno javno naroËilo za nakup in
namestitev novega radio-navigacijskega sredstva
VOR/DME Dolsko.
Družba je v okviru procesa certifikacije Uredbe
2096/2005/ES, prejela zaËasno odloËbo za izvajanje navigacijskih služb zraËnega prometa.
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LETO 2011
Januar
Družba je uspešno opravila kontrolno presojo sistema
kakovosti ter prejela certifikat kakovosti po mednarodnem standardu ISO 9001:2008, z veljavnostjo do 19. 1. 2013.
Z Ministrstvom za obrambo RS je bil sklenjen aneks št.
3 k pogodbi o ureditvi medsebojnih razmerij glede
opravljanja storitev navigacijskih služb zraËnega
prometa na letališËu Cerklje, Cerklje ob Krki, s katerim se je veljavnost pogodbe podaljšala do 30.
6. 2011.
Februar
Družba je pripravila Petletni strateški poslovni naËrt za
obdobje 2011—2015 in Poslovni naËrt za leto 2011,
ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije.
Družba je pridobila pozitivno mnenje Vlade Republike
Slovenije za sklenitev pogodbe za nakup sistema
za govorno komunikacijo (VCS).
Marec
Na ravni nacionalnih nadzornih organov je bil potrjen
Sporazum o sodelovanju nacionalnih nadzornih
organov.
ZaËetek del na Kresniškem vrhu — zamenjava radionavigacijskega sredstva VOR/DME z novim.
Izvedena je bila prva 1. seja skupšËine javnega podjetja
Kontrola zraËnega prometa Slovenije, d. o. o., na
kateri je skupšËina sprejela spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi javnega podjetja Kontrola
zraËnega prometa Slovenije, d. o. o. ter dala pozitivno mnenje k sklenitvi dodatka št. 1 k pogodbi
o dolgoroËni zadolžitvi javnega podjetja v višini
11.500.000 EUR, k sklenitvi pogodbe o kratkoroËnem okvirnem kreditu za obdobje enega leta v
višini 8.000.000 EUR ter k sklenitvi pogodbe o dobavi in polaganju kabelskih napeljav za energetsko
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napajanje novega objekta za vodenje in kontrolo
zraËnega prometa in pogodbe za tehniËno podporo pri selitvi v novi center za vodenje in kontrolo
zraËnega prometa — ATCC.
April
ZaËetek del v Portorožu — postavitev novega radionavigacijskega sredstva VOR/DME na obmoËju
letališËa Portorož.
Sprejet je bil Ëistopis Akta o ustanovitvi javnega podjetja Kontrola zraËnega prometa Slovenije, d.o.o., ki
je zaËel veljati dne 19. 4. 2011.
Maj
Na Brdu pri Kranju sta bila podpisana Sporazum FAB
CE na ravni držav in Sporazum o sodelovanju FAB
CE izvajalcev storitev navigacijskih služb zraËnega
prometa.
V Bratislavi je bil podpisan Sporazum o sodelovanju
nacionalnih nadzornih organov.
1. maja 2011 je zaËela delovati Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije. Agencija kot
nacionalni nadzorni organ izvaja varnostni nadzor
v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1315/2007 z
dne 8. novembra 2007 o varnostnem nadzoru pri
upravljanju zraËnega prometa (sprememba Uredbe
2096/2005/ES). Bistvena sestavina varnostnega
nadzora je nadzor nad izpolnjevanjem skupnih
zahtev skladno z Uredbo 2096/2005/ES.
Družba je na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije
z Vlado Republike Slovenije podpisala pogodbo o
ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s sredstvi za
zagotavljanje navigacijskih služb zraËnega prometa
v prehodnem obdobju.
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2
Pomembni poslovni podatki

Družba se financira s prihodki iz naslova pristojbin na
zraËnih poteh in terminalnih pristojbin, ki jih plaËujejo
letalski prevozniki. Stroške opravljenih storitev letalskim prevoznikom zaraËunava Eurocontrol, ki nato
sredstva za opravljene storitve nakaže družbi.
Mednarodni sporazum doloËa naËin izraËunavanja
cene pristojbin na zraËnih poteh. Cena se doloËi na
podlagi predvidenih stroškov, investicij in prometa v
naslednjem letu. Morebitna odstopanja dejanskih prihodkov in odhodkov od naËrtovanih se upoštevajo v
izraËunu cene pristojbine Ëez dve leti (ﬂover« ali ﬂunder
recovery«). Cena terminalne pristojbine se doloËi na
enak naËin.

Leta 2010 so bili ustvarjeni poslovni prihodki od prodaje v višini 30.142 tisoË EUR, od tega 27.653 tisoË
EUR iz naslova pristojbin na zraËnih poteh, 3.168 tisoË
EUR iz naslova terminalnih pristojbin, 715 tisoË EUR
drugih prihodkov od prodaje in 6 tisoË drugih poslovnih prihodkov v EU. Poslovni prihodki za leto 2010
se znižajo za 1.399 tisoË EUR zaradi preveË dobljenih
sredstev iz naslova pristojbin (ﬂover recovery«). Drugi
poslovni prihodki so znašali 157 tisoË EUR, od tega 34
tisoË EUR subvencij EU za projekte in 123 tisoË EUR iz
odprave rezervacij in poslovnih uËinkov.

Za leto 2010 je bila izraËunana cena pristojbine na
zraËnih poteh v višini 76,23 EUR in cena terminalne
pristojbine 256,77 EUR. Kljub recesiji je družbi uspelo
uresniËiti veËji promet od naËrtovanega. Tako je dosegla ﬂover recovery«, ki bo upoštevan v izraËunu cene
za leto 2012.
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Tabela 1 Pomembni poslovni podatki
v tisoË EUR
Prihodki od prodaje
EBIT
Čisti dobiček

2010

2009

30.142

27.193

744

819

499

561

Dolgoročna sredstva

19.162

18.437

Kratkoročna sredstva

5.036

4.014

Kapital

4.102

3.603

Dolgoročne obveznosti

9.907

11.370

Kratkoročne obveznosti

7.255

5.260

Kazalniki

2010

2009

Delež EBIT v prihodkih od prodaje

2,5 %

3,0 %

Čisti dobiček v prihodkih od prodaje

1,7 %

2,1 %

Donosnost kapitala (ROE)

13,85 %

16,9 %

Donosnost sredstev (ROA)

2,1 %

2,4 %

Število zaposlenih

2010

2009

214

215

Konec leta
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3
Izvajanje navigacijskih služb
zračnega prometa leta 2010

Družba izvaja storitve navigacijskih služb zraËnega
prometa v Republiki Sloveniji skladno s slovensko
zakonodajo, z evropskimi standardi, standardi in priporoËili Mednarodne organizacije civilnega letalstva (v
nadaljevanju: ICAO) in Eurocontrolom ter s sklenjenimi
operativnimi delovnimi sporazumi (Letter of Agreement - LoA) s sosednjimi kontrolami zraËnega prometa
ter mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko
Slovenijo. Kot izvajalec navigacijskih služb zraËnega
prometa družba izvaja storitve upravljanja, vodenja
in kontrole zraËnega prometa, izdajanja potrebnih
letalskih informacij ter zagotavljanja, nadgrajevanja in
vzdrževanja sistemov za vodenje in kontrolo zraËnega
prometa na podlagi certifikata izvajalca navigacijskih
služb zraËnega prometa št. 37221-3/2008/11/slo z dne
15. 12. 2008, ki je bil podaljšan z zaËasno odloËbo
Ministrstva za promet RS, št. 37221-4/2010/15 z dne
20. 12. 2010. Na podlagi pridobljenega dovoljenja za
delo za izvajanje usposabljanja osebja navigacijskih
služb zraËnega prometa št. 60404-6/2010/4 z dne 20.
12. 2010 deluje v okviru družbe Letalska šola, ki skrbi
za strokovno usposobljenost osebja navigacijskih služb
zraËnega prometa.

V poslovnem naËrtu za leto 2010 je družba opredelila
naslednje cilje:
varnost zraËnega prometa,
prepustnost zraËnega prostora,
^^ projekt Center za vodenje in kontrolo zraËnega
prometa ATCC (o katerem poroËamo v poglavju o
investicijah),
^^ razvoj zaposlenih,
^^ ureditev razmerij do sredstev v upravljanju,
^^ mednarodno sodelovanje,
^^ obnovitev certifikata izvajalca navigacijskih služb
zraËnega prometa.
^^
^^

Pri zagotavljanju svoje osnovne dejavnosti je družba
leta 2010 izvajala tudi vse aktivnosti ter naËrtovane
investicije in projekte na podroËju infrastrukture z
namenom doseganja ciljev v Poslovnem naËrtu za leto
2010 in Petletnem strateškem poslovnem naËrtu za
obdobje 2010 do 2014.
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KONTROLA ZRAËNEGA PROMETA
Zagotavljanje varnega, urejenega in ekspeditivnega
pretoka zraËnega prometa je prednostna naloga Sektorja zraËnega prometa. Družba zagotavlja preletno
kontrolo zraËnega prometa v slovenskem zraËnem prostoru, razen zgornjega dela sektorja Mura, ter v delu
avstrijskega zraËnega prostora (del avstrijske Koroške),
prav tako pa zagotavlja službe letališke in priletne
kontrole zraËnega prometa na štirih domaËih letališËih,
in sicer Jožeta PuËnika Ljubljana, Edvarda Rusjana
Maribor, Portorož in Cerklje ob Krki. V delu sektorja
Mura je zagotavljanje služb zraËnega prometa zaradi
operativnih razlogov preneseno na avstrijsko podjetje Austro Control, v primeru avstrijske Koroške pa iz
enakih razlogov od avstrijskega izvajalca na Kontrolo
zraËnega prometa Slovenije, d. o. o.
Pomembnejše aktivnosti in dogodki, realizirani v okviru Sektorja zraËnega prometa leta 2010, so:
posodobitve:
\\ v sistem je bil vpeljan nov radarski vir podatkov,
\\ vpeljano je bilo novo orodje za pomoË pri separaciji (VERA),
\\ nekaj posodobitev FDPS,
\\ posodobitev FMP opreme,
\\ posodobitev IT opreme,
\\ obnova letališkega stolpa Brnik (rekonstrukcija
kupole in zamenjava stranskih stekel je bistveno izboljšala preglednost nad priletom zrakoplovov v obeh smereh VPS),
^^ implementacija RDD slike iz RDR Ronchi,
^^ vsa naËrtovana šolanja v SZP so bila izpeljana,
^^ osvežitveni teËaji in izobraževanja so bili opravljeni,
^^ poveËana odprtost GMC sektorja v primerjavi z
letom 2009,
^^ sodelovanje s podjetjem Aerodrom Ljubljana d. d.
pri projektih:
\\ izmenjave podatkov o parkirnih pozicijah,
\\ odprave ﬂFollow me«,
^^
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priprava dokumentov in izobraževanj, ki zadevajo obe podjetji,
^^ sodelovanje v skupini ASAG (Airport Safety Action
Group),
^^ sodelovanje z Adrio Airways na podroËju izboljšanja storitev,
^^ selitev prometa iz LJLJ v LJMB zaradi rekonstrukcije VPS na letališËu Jožeta PuËnika Ljubljana,
^^ preselitev VOR/DME DOL na lokacijo Portorož,
^^ zagotavljanje redne in izredne odprtosti letališË
Maribor, Portorož in Cerklje ob Krki.
\\

]] 3.2

]
PODRO»JE LETALSKIH
TELEKOMUNIKACIJ
Osnovna dejavnost Sektorja letalskih telekomunikacij
(v nadaljevanju: SLT) so vzdrževanje, naËrtovanje in
postavljanje naprav in sistemov. Temu je bila namenjena veËina aktivnosti sektorja leta 2010.
Skrbništvo naprav je porazdeljeno po posameznih
službah glede na glavna podroËja delovanja: nadzorni
sistemi, komunikacijski sistemi, avtomatizirani sistemi ter navigacija in oprema na letališËih. Poleg tega
je SLT vzdrževal še naprave s podroËja energetike in
klimatizacije, ki imajo vpliv na operativno delo ter deloma objekte, v katerih so naprave.
Vzdrževanje naprav je potekalo po meseËnem naËrtu
vzdrževanja, v primeru veËjih vzdrževalnih del pa tudi
ob posebej doloËenih terminih. Skladno s priporoËili
ICAO smo opravljali redna letalska umerjanja vseh radio navigacijskih naprav, za potrebe drugih naroËnikov
pa tudi umerjanja svetlobnih teles.
Poleg rednega vzdrževanja je SLT izvajal tehniËni
nadzor sistemov in naprav v tehniËno nadzornih centrih (TNC) Ljubljana, Brnik in Maribor. TNC Brnik in
Maribor delujeta v dnevnem Ëasu, v noËnem Ëasu pa
nadzor preko daljinske diagnostike prevzame TNC Ljubljana, ki deluje 24 ur na dan.
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SLT sodeluje v razliËnih delovnih in projektnih skupinah, ki se ukvarjajo z naËrtovanjem, postavljanjem in
uvajanjem razliËnih tehniËnih 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
veËina projektnega dela opravi znotraj SLT, so funkcije
projektnega vodenja zdaj smiselno združene z izvajanjem projektov. Zaradi manjšega obsega investicij leta
2010 je bila aktivnost na projektih s podroËja navigacijskih in nadzornih sistemov zmanjšana, na drugi
strani pa se je izjemno poveËala aktivnost s podroËja
avtomatiziranih in komunikacijskih sistemov, saj smo
zaËeli številne vzporedne projekte za naËrtovanje, nakup in uvedbo sistemov v novem Centru za vodenje in
kontrolo zraËnega prometa.
Že do zdaj zgledno sodelovanje z Agencijo Republike
Slovenije za okolje, Uradom za meteorologijo, smo še
okrepili z dodatnimi aktivnostmi. Leta 2010 smo skupaj z Agencijo razvili algoritem, ki s pomoËjo MODE-S
radarskih sistemov zajema meteorološke podatke z
letal in jih posreduje na Agencijo. Trenutno sistem deluje poskusno in raziskave potekajo naprej.
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IZVAJANJE SLUŽBE LETALSKIH
INFORMACIJ
Službe letalskih informacij, ki se izvajajo v okviru
Sektorja letalskih informacij, zagotavljajo pravoËasne
objave in distribucije ažurnih letalskih informacij z izdajanjem Zbornika letalskih informacij (AIP) in sporoËil
NOTAM, informacij pilotom pred vzletom, sprejemom
in oddajo naËrtov poleta, zagotavljanjem in upravljanjem aeronavtiËnega omrežja fiksnih telekomunikacij
(AFTN) in drugih storitev, povezanih s potrebami uporabnikov za varno letenje. Poleg del in nalog, ki so povezane z zagotavljanjem letalskih informacij v skladu
z mednarodnimi standardi in priporoËeno prakso, se
v Sektorju letalskih informacij izvajajo tudi operativna
dela in naloge, povezane z obdelavo in distribucijo podatkov, potrebnih za pravilno obraËunavanje preletnih
in terminalnih pristojbin.
Pomembnejše aktivnosti in dogodki, ki so bili realizirani leta 2010:
na delo in izvajanje služb letalskih informacij leta
2010 je v veliki meri vplivala Uredba Komisije (EU)
št. 73/2010 z dne 26. januarja 2010 o zahtevah
glede kakovosti letalskih podatkov in letalskih
informacij za enotno evropsko nebo (Uredba
73/2010/EU), ki se nanaša na zahteve glede kakovosti letalskih podatkov in letalskih informacij
za enotno evropsko nebo. Tako je bila že meseca
marca opravljena notranja presoja o skladnosti
z Uredbo 73/2010/EU, ki jo je izvedlo zunanje
podjetje, ki je sodelovalo pri nastanku omenjene
uredbe. Maja 2010 je bilo opravljeno poroËilo
presoje. Na podlagi presoje se je nemudoma
pristopilo k pripravi strategije za dosego zahtev
Uredbe 73/2010/EU. Dokument je bil pripravljen
jeseni 2010 in posredovan v potrditev Direktoratu
za civilno letalstvo;
^^ kot pomembnejši dogodek in mejnik na podroËju
letalskih informacij je vsekakor treba omeniti
prehod na novega ponudnika telekomunikacijskih
^^

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 razliËnih
zunanjih dobaviteljev in razvijalcev, poveËujemo
fleksibilnost pri uvajanju sprememb v sistemu ter
zmanjšujemo stroške nakupa in vzdrževanja namenske
programske opreme. Prvi rezultati razvojne ekipe so
odliËni, zato bomo razvojne aktivnosti v podjetju razvijali še naprej.
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povezav — PENS (Pan — European Network Service), ki je nadomestil AT&T. Prva aplikacija, ki je
bila prikljuËena na novega ponudnika je bil EAD
(European AIS Data Base), in sicer brez najmanjših
težav ali prekinitev storitev za uporabnike letalskih informacij;
^^ novembra je bilo opravljeno tovarniško testiranje
nadgradnje WFS (ﬂweb feature services«), sledila
je nadgradnja sistema decembra in opravljen je
bil prevzem. Nadgrajena aplikacija bo s pomoËjo
Google Earth omogoËala grafiËni prikaz izdanih
sporoËil NOTAM v štirih dimenzijah - 4D (višina,
dolžina, širina (radius) in Ëas trajanja posameznega
NOTAM-a). Pogoj za operativno delovanje aplikacije je nova spletna stran družbe, za katero so bile
leta 2010 izdelane uporabniške zahteve, izbran je
bil izvajalec in podpisana je bila pogodba;
^^ za meteorološke službe na slovenskih letališËih so
bili leta 2010 po letaliških meteoroloških uradih
namešËeni AFTN terminali;
^^ po konËani gradnji novega kontrolnega stolpa in
spremljajoËih objektov na vojaškem letališËu Cerklje ob Krki je bila izvedena selitev vseh sistemov
in naprav, ki se uporabljajo za zagotavljanje letalskih informacij iz stare zgradbe v novo. Selitev je
bila izvedena v enem dnevu;
^^ leta 2010 je bilo od Ministrstva za obrambo RS
pridobljeno soglasje za uporabo podatkov o geomagnetni deklinaciji, ki je bila izmerjena leta
2008 v okviru programa ﬂZnanje za varnost in
mir 2006 — 2010«, vendar dokonËni model ni
bil izraËunan zaradi premajhnega števila meritev
in pomanjkanja finanËnih sredstev. Na podlagi
podatkov Ministrstva za obrambo RS je GIS (Geodetski inštitut Slovenije) opravil dokonËni izraËun
geomagnetne deklinacije za Republiko Slovenijo.
Elaborat je bil pripravljen decembra 2010 in bo
služil aktivnostim, ki jih bo družba morala izvesti
leta 2011 za odpravo napak, ki so posledica geomagnetne deklinacije (spremembe vseh letalskih
zemljevidov, sprememba smeri vzletno-pristajalnih
stez na letališËu Jožeta PuËnika Ljubljana in Edvarda Rusjana Maribor, umerjanje vseh radionavigacijskih sredstev itn.);
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z Aerodromom Ljubljana je bil dosežen dogovor
o neposrednem dostopu do njihovih podatkov o
opravljenem prometu (ﬂDaily Traffic Report«), ki
ga družba potrebuje za obdelavo podatkov, ki se
jih uporablja za zaraËunavanje preletnih in terminalnih pristojbin. V ta namen je bila potrebna
manjša adaptacija obstojeËe programske opreme,
ki se uporablja za obdelavo podatkov o opravljenem prometu;
^^ novembra 2009 je stopil v veljavo 10. Ëlen Pravilnika o ultralahkih napravah, ki pristojnost za
izdajanje dovoljenj tujim ultralahkim napravam
prenaša na družbo. V družbi je bilo dogovorjeno,
da se bodo naloge, povezane z izdajo dovoljenj za
tuje ultralahke naprave, dodelile Sektorju letalskih
informacij, zaradi Ëesar je bilo treba leta 2010 v
sektorju opraviti manjše organizacijske spremembe v obliki dodatnih zadolžitev za že zaposlenega
delavca in ne v obliki nove zaposlitve;
^^ decembra 2010 so štirje delavci Sektorja letalskih
informacij pridobili tudi dovoljenje za delo v ARO
Ljubljana, kar omogoËa nadaljnjo racionalizacijo
in optimizacijo dela v sektorju. Leta 2011 bodo
tako dovoljenje predvidoma pridobili še štirje delavci sektorja;
^^ kot zdaj že nekaj let je bil tudi leta 2010 vsem pilotom s slovenskim pilotskim dovoljenjem, ki so to
želeli, brezplaËno distribuiran VFR GPS zemljevid
1: 500 000;
^^ v okviru gradnje novega Centra za vodenje in
kontrolo zraËnega prometa so bile pripravljene
uporabniške zahteve in druga potrebna dokumentacija za zamenjavo in nadgradnjo sedanjega
sistema AFTN/AMHS;
^^ na podroËju letalskih publikacij (AIP) je bilo izdanih in objavljenih veË publikacij: 7 AIRAC AMDT
in 1 AIP SUP;
^^ leta 2010 je bilo objavljenih 2514 sporoËil NOTAM, od tega 1025 v seriji A, 277 v seriji B in
1212 v seriji C (slovenski prevod serij A in B).
^^
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]] 3.4]

PODRO»JE KADROV
Aktivnosti na podroËju kadrov in organizacije so
usmerjene v doseganje ciljev družbe, zastavljenih v
strateškem in letnih naËrtih poslovanja, predvsem strateškega cilja družbe, razvoja zaposlenih.

Tabela 2 Kadrovska struktura leta 2010 v primerjavi z letom 2009
glede na spol

Spol/stanje na dan

31. 12.
2009

31. 12.
2010

Sprememba
leta 2010

Moški

171

169

+ 6; - 8

Ženske

44

45

+ 4; - 3

Skupaj

215

214

-1

Na dan 31. 12. 2010 je imela družba 214 zaposlenih.
PovpreËna starost zaposlenih leta 2010 je bila 39,5
leta. Leta 2010 je bilo realiziranih deset prihodov:
zaposleni so bili štirje delavci, ki so se usposabljali
za delo tehnika;
^^ zaposleni so bili trije delavci kot nadomestne zaposlitve zaradi upokojitev na podroËju splošnih zadev;
^^ zaposlena je bila delavka za administrativno pomoË vodstvu družbe;
^^ zaposlena je bila delavka za administrativno pomoË operativnim sektorjem;
^^ zaposlen je bil delavec, ki se kot pripravnik usposablja na podroËju poslovne informatike.
^^

Tabela 3 Kadrovska struktura leta 2010 v primerjavi z letom 2009
glede na izobrazbo
Izobrazba/stanje na dan

31. 12.
2009

31. 12.
2010

Sprememba
leta 2010

Srednješolska izobrazba

93

90

-3

Višješolska izobrazba

42

39

-3

Visokošolska strokovna izobrazba

37

41

+4

Univerzitetna izobrazba

37

36

-1

6

8

+2

215

214

-1

Magistri znanosti

Leta 2010 je bilo realiziranih enajst odhodov:

Skupaj

delovno razmerje je prenehalo šestim kandidatom
za kontrolorja zraËnega prometa za LetališËe Cerklje ob Krki zaradi prenehanja potreb Ministrstva
za obrambo;
^^ delovno razmerje je prenehalo štirim delavcem
zaradi upokojitve;
^^ delovno razmerje je prenehalo delavki zaradi sporazumne prekinitve delovnega razmerja.
^^

3.4.1. Razvoj zaposlenih
Za izvajanje glavne dejavnosti vodenja in kontrole
zraËnega prometa so kadri eden izmed virov, ki najmoËneje vplivajo na uspešnost izvajanja dejavnosti.
Zato je v družbi že od zaËetka delovanja eden izmed
strateških ciljev razvoj zaposlenih, ki je kot cilj vkljuËen
tudi v vsakoletni letni naËrt.
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UresniËitev naËrtovanih ukrepov, ki so bili za dosego
tega cilja leta 2010 doloËeni v letnem naËrtu, se kaže
v naslednjem:
sprejete so bile spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vodenja in kontrole
zraËnega prometa;
^^ nadaljevala so se pogajanja za sprejem sprememb
in dopolnitev Podjetniške kolektive pogodbe;
^^ sprejete so bile spremembe in dopolnitve Pravilnika o notranji organiziranosti in sistemizaciji
delovnih mest;
^^ sprejet je bil Pravilnik za varstvo delavcev pred
diskriminacijo, nadlegovanjem in trpinËenjem na
delovnem mestu (Mobing) ter izvedene delavnice
v zvezi z varstvom delavËeve osebnosti in dostojanstva;
^^ izvedene so bile obËasne kontrole v skladu s
Pravilnikom o prepreËevanju in sankcioniranju
alkoholiziranosti in stanja pod vplivom psihoaktivnih substanc, kar je predvsem pomembno z
varnostnega vidika tako za uporabnike zraËnega
prostora kot za varno in zdravo delo zaposlenih;
^^ poveËala se je premija prostovoljnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja do zakonsko doloËene
višine, ki se ne všteva v davËno osnovo;
^^ nadaljeval se je projekt razvoja vodij. Posebna
pozornost je bila namenjena reševanju konfliktov,
timskemu delu in komunikaciji;
^^ izvedena so bila vsa predpisana usposabljanja
operativnega osebja za pridobitev in vzdrževanje
dovoljenj za delo;
^^ zaposlenim je bila omogoËena udeležba na
razliËnih splošnih seminarjih in delavnicah za spoznavanje novosti s podroËja dela in pridobivanja
dodatnih znanj;
^^ izvedeno je bilo usposabljanje s podroËja varnosti
in zdravja pri delu ter požarne varnosti;
^^ organizirani so bili zdravstveni pregledi skladno
z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni
list RS, št. 56/99, 64/01, 43/11-ZVZD-1) in Zakonom o letalstvu. Poleg tega je bilo organizirano
tudi cepljenje zaposlenih proti sezonski in pandemski gripi;
^^
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organizirani so bili pogovori zaposlenih z vodstvom z namenom izboljšanja komunikacije znotraj družbe;
^^ 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 meseËnega glasila Radial;
^^ organizirana so bila neformalna sreËanja zaposlenih;
^^ nadaljevalo se je s Ëestitkami zaposlenim ob rojstnem dnevu;
^^ družba je s finanËnimi prispevki podpirala športna udejstvovanja zaposlenih v okviru društev, ki
združujejo zaposlene v družbi, ter sodelovala pri
decembrski obdaritvi otrok, ki so jo organizirali
sindikati.
^^

3.4.2 Usposabljanje osebja s podroËja kontrole
zraËnega prometa
Zaradi posebnih zahtev glede usposobljenosti kadra, ki
dela na podroËju kontrole zraËnega 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 podroËju in za svoje delo potrebujejo licenco oziroma dovoljenje za delo.
Letalska šola je leta 2010 izvedla usposabljanja za potrebe vseh treh operativnih sektorjev, in sicer:
obnovitev ratinga proceduralnega priletnega kontrolorja zraËnega prometa s pooblastilom za lokacijo Maribor (APP/MBX) za enega kandidata;
^^ za pridobitev ratinga nadzornega obmoËnega
kontrolorja zraËnega prometa s pooblastilom radar in lokacijo Ljubljana (ACS/RAD/LJA) za sedem
kandidatov;
^^ za pridobitev ratinga instrumentnega letališkega
kontrolorja zraËnega prometa s pooblastilom stolpnega kontrolorja in lokacijo Ljubljana (ADI/TWR/
^^
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LJU) za dva kandidata;
za pridobitev pooblastila inštruktor (HUM-OJTI)
za tri kandidate;
^^ za pridobitev lokacije Maribor za operaterje ARO
za tri kandidate;
^^ za pridobitev lokacije Portorož za operaterje ARO
za dva kandidata;
^^ za pridobitev ratinga ARO in lokacijo Ljubljana za
pet kandidatov;
^^ za vzdrževanje tehniËnih sredstev in naprav za
štiri kandidate;
^^ za tehniËno nadzorni center (TNC) za štiri kandidate;
^^ dva zunanja zaËetna teËaja (AB-INITIO) za pripadnike Slovenske vojske za devetindvajset kandidatov;
^^ zunanji teËaj za vzdrževanje, modifikacijo in
uvajanje tehniËnih sredstev, za dva pripadnika
Slovenske vojske.
^^

Letalska šola je koordinirala tudi usposabljanja v tujini, v Inštitutu navigacijskih služb zraËnega prometa
(IANS), ki deluje v okviru organizacije EUROCONTROL
za 30 zaposlenih na 22 razliËnih teËajih.
V okviru Letalske šole se dopolnjuje in izpopolnjuje
tudi uËna dokumentacija. Leta 2010 je bil napisan
Program usposabljanja za pooblastilo inštruktorja, nekaj dokumentov pa je bilo spremenjenih v nove verzije:

]] 3.5]

PODRO»JE ZA VARNOST V ZRA»NEM
PROMETU
Varnost v zraËnem prometu je kljuËnega pomena za
dejavnost vodenja in kontrole zraËnega prometa in je
rdeËa nit v vseh poslovnih procesih. Sistem upravljanja varnosti v družbi izpolnjuje vse zahteve Uredbe
2096/2005/ES v povezavi z uveljavitvijo programa
skupnega evropskega neba «Single European Sky« in
zahteve enakovrednih nacionalnih predpisov. Na tej
podlagi je za podroËje upravljanja varnosti v zraËnem
prometu družba deklarirana kot certificiran izvajalec
navigacijskih storitev. Sistem upravljanja varnosti družbe od leta 2006, na podlagi poroËil stalnega nadzora
v sklopu programa ﬂATM Safety Framework Maturity
Survey«, presega ciljno raven zrelosti za izvajalce navigacijskih služb držav Ëlanic skupine ECAC in je bil po
delno spremenjeni metodologiji leta 2010 po zrelosti
sistema uvršËen med prvo deseterico.
Organizacijsko strukturo sistema upravljanja varnosti
sestavljajo Oddelek za varnost v zraËnem prometu, ki
deluje v okviru Kabineta direktorja, Varnostni svet in
Lokalni varnostni svet, pri Ëemer imajo Ëlani in zaposleni natanËno opredeljene naloge in odgovornosti v
zvezi z varnostjo v zraËnem prometu.

Operativni priroËnik usposabljanja na delovnem
mestu za kontrolorje zraËnega prometa,
^^ Operativni priroËnik usposabljanja v uËilnici in na
simulatorju za kontrolorje zraËnega prometa,
^^ NaËrti usposabljanja za vse štiri letališke kontrole
zraËnega prometa (LKZP) Brnik, Maribor, Portorož
in Cerklje ob Krki.
^^

Program, naËrte in oba priroËnika je potrdilo Ministrstvo za promet RS, Direktorat za civilno letalstvo, v
obdobju od januarja do decembra 2010.
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Prikaz 2 Struktura sistema upravljanja varnosti KZPS

KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE
DIREKTOR

varnostni svet
KZPS
KABINET
DIREKTORJA

SPECIALIST OVZP

ODDELEK ZA VARNOST
V ZRAČNEM PROMETU

PREISKOVALNA
KOMISIJA

VARNOSTNI VODJA

ODGOVORNA OSEBA ZA
VARNOSTNE OCENE

SPECIALIST OVZP

SPECIALIST OVZP

LOKALNA VARNOSTNA
SKUPINA

OKZP
LJUBLJANA

LKZP
BRNIK

LKZP
MARIBOR

LKZP
PORTOROŽ

LKZP
CERKLJE

Stalna aktivnost

SLI

Začasna aktivnost

SLT

Število izpolnjenih poroËil o varnostnih dogodkih
se od leta 2004 stalno poveËuje, stopnje z dogodki
povezanih kritiËnosti pa padajo, kar nakazuje na hkratno izboljševanje dveh merljivih parametrov. Kultura
poroËanja, ﬂReporting Culture«, ki temelji na dosledni
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uporabi naËel Kulture praviËnosti, ﬂJust Culture«, je
zagotovila stalno raven zrelosti poroËanja, na kateri
priËakovano število poroËil za posamezno leto ne bo
odstopalo za veË kot deset odstotkov.
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Kulturi praviËnosti (ﬂJust Culture«) in njeni uveljavitvi
je v družbi posveËena posebna pozornost, saj prinaša
izboljšanje uËinkovitosti in kakovosti procesov poroËanja in izmenjave varnostnih podatkov, kar omogoËa
kakovostne analize in posredovanje spoznanj vsem sodelujoËim partnerjem na podroËju varnosti v zraËnem
prometu. Uporaba naËel kulture praviËnosti je zajeta
v programu varnostne kulture podjetja, ki se je zaËel
z izvedbo analize varnostne kulture leta 2009 in se
nadaljuje z uveljavljanjem na podlagi analize izdelanih
priporoËil.
Kultura praviËnosti je po definiciji agencije Eurocontrol naËelo, po katerem operativno strokovno osebje
in drugi, odgovorni za varnost v zraËnem prometu (to
so predvsem strokovno osebje s podroËja zagotavljanja
navigacijskih služb zraËnega prometa — kontrolorji
zraËnega prometa, tehniËno osebje, inženirji, piloti,
strokovno osebje na letališËih…), niso kaznovani za dejanja, opustitve ali odloËitve, ki so skladno z njihovim
znanjem in izkušnjami, tako imenovane ﬂopraviËljive
napake« (ﬂhonest mistake«), kjer pa na drugi strani ni
prostora za hudo malomarnost, naklepne kršitve ali
destruktivna dejanja.
V okviru Sistema upravljanja varnosti v družbi si,
vzporedno z izvajanjem osnovnih procesov doseganja, zagotavljanja in izboljševanja varnosti v zraËnem
prometu, prizadevamo doseËi najvišjo mogoËo raven
varnostne kulture vseh zaposlenih. Sistem upravljanja
varnosti v podjetju zagotavlja:
jasen in preventiven pristop k sistematiËnemu
upravljanju varnosti pri izvajanju storitev navigacijskih služb zraËnega prometa z namenom stalnega izboljševanja;
^^ umestitev sprejemljive ravni varnosti na prvo
mesto v primerjavi s komercialnimi, okoljskimi,
socialnimi in drugimi družbenimi dejavniki pri izvajanju navigacijskih služb zraËnega prometa;
^^ zmanjšanje tveganja za letalsko nesreËo, incident
ali varnostni dogodek, ki ga prinaša izvajanje
navigacijskih služb zraËnega prometa na najnižjo
razumno in v praksi uresniËljivo raven;
^^

osebno zavedanje pomena varnosti in odgovornosti vseh zaposlenih pri izvajanju navigacijskih
služb zraËnega prometa;
^^ doloËitev odgovornosti za varnost na vseh ravneh
vodenja, za doseganje zadovoljive uËinkovitosti
storitev navigacijskih služb zraËnega prometa z
zavezanostjo in sodelovanjem vseh zaposlenih v
podjetju;
^^ uporabo naËel kulture praviËnosti v procesih poroËanja in preiskovanja varnostnih dogodkov ter z
njimi povezanih korektivnih ukrepov.
^^

Stalne aktivnosti podroËja za varnost so leta 2010 potekale v obliki sodelovanja z:
drugimi sektorji in službami družbe v povezavi z
izvajanjem procesov in aktivnosti Sistema upravljanja varnosti,
^^ Ministrstvom za promet RS in Ministrstvom za
obrambo RS,
^^ Evropsko organizacijo za varnost zraËnega prometa Eurocontrol,
^^ letalskimi prevozniki v slovenskem zraËnem prostoru,
^^ organizacijo APAC (Austrian Product Assurance
Company, Ltd.) na podroËju izdelave varnostnih
ocen za projekt ATCC Ljubljana,
^^ organizacijskimi strukturami za varnost v zraËnem
prometu sosednjih držav in sodelujoËih držav v
projektu FAB CE.
^^

V poslovnem naËrtu za leto 2010 so bili v okviru cilja
Varnost zraËnega prometa definirani trije operativni
varnostni cilji, in sicer:
Doseganje varnosti — ﬂSafety Achievement«,
Zagotavljanje varnosti — ﬂSafety Assurrance«,
^^ Izboljševanje varnosti — ﬂSafety Promotion«.
^^
^^

Realizacija aktivnosti v okviru operativnih ciljev doseganja varnosti, zagotavljanja varnosti in izboljševanja
varnosti se kaže v dejstvu, da Sistem upravljanja varnosti v družbi brez veËjih neskladij izpolnjuje zahteve
Uredbe 2096/2005/ES skupnega evropskega neba in
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Prikaz 3 Število poro»il za sektor in službe zra»nega prometa
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Prikaz 4 Število izpolnjenih poro»il za posamezni trend
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nacionalnih predpisov, kar potrjujejo pregledi nadzornih organov Ministrstva za promet RS. Poleg tega
je Sistem upravljanja varnosti družbe pri izvedenem
zunanjem nadzoru agencije Eurocontrol za leto 2010
ponovno presegel ciljno raven zrelosti za izvajalce
navigacijskih storitev zraËnega prometa v državah
ECAC. Sistem upravljanja varnosti družbe je po delno
spremenjeni metodologiji ugotavljanja stopnje zrelosti
SFMS leta 2010 uvršËen v prvo deseterico izvajalcev
navigacijskih storitev na podroËju ECAC.
UresniËeni ukrepi v okviru operativnega cilja
ﬂdoseganje varnosti — Safety Achievement« so bili izvedeni v obliki naslednjih osnovnih aktivnostih.
Revizija in posodobitev osnovnih dokumentov
Sistema upravljanja varnosti v družbi za zagotovitev uËinkovitega izvajanja formaliziranih procesov
z uporabo sedanjih dobrih praks:
\\ Varnostna politika,
\\ Varnostni priroËnik,
\\ Operativni varnostni priroËnik;
^^ Izdelava seznama zunanjih izvajalcev (organizacij
podpogodbenic) s predhodno oceno varnostnega
tveganja;
^^ Izvedba izobraževanj za vodstvene delavce v
družbi.

^^

nja na podroËju varnosti v zraËnem prometu;
družba je v sodelovanju z agencijo Eurocontrol
naredila pomemben korak naprej pri stalnem izboljševanju varnosti z izvedbo analize varnostne
kulture v podjetju, ﬂSlovenia Control Safety Culture Survey«, v letih 2009 in 2010. Najpomembnejša
ugotovite analize je, da v družbi obstaja pozitivna
varnostna kultura tako pri zaposlenih kot v družbi
v celoti. Izvedba priporoËil, navedenih v dokumentu ﬂSlovenia Control Safety Culture Action
Plan«, je poleg uËinkovitega delovanja sistema
upravljanja varnosti garancija za stalno izboljševanje v bližnji in daljni prihodnosti.

^^

UresniËitev ukrepov v okviru operativnega cilja
ﬂzagotavljanje varnosti — Safety Assurrance« se kaže v
dejstvu, da v procesu poroËanja v okviru sistema upravljanja varnosti ni bilo nobenega varnostnega dogodka
vrste AA, vrste A ali vrste B. Leta 2010 je bilo v okviru
Oddelka za varnost v zraËnem prometu izvedenih štiriindvajset (24) preiskav za varnostne dogodke z nižjimi
stopnjami varnostnega tveganja od zgoraj navedenih.
UresniËeni ukrepi v okviru operativnega cilja
ﬂizboljševanje varnosti — Safety Promotion« so bili izvedeni v obliki naslednjih osnovnih aktivnostih:
^^

sodelovanje družbe v programu ES2 agencije Eurocontrol, v okviru katerega se zaposleni udeležujejo seminarjev, delavnic in dodatnega izobraževa-

Tabela 4 Izobraževanja po vrsti, metodi, organizacijski enoti 
in izvajalcu

Oznaka

Metoda

Organizacijska
enota

Izvajalec

SAF-SAAP

Tečaj

Kabinet OVZP

ES2 Crocontrol

SAF-SAAP

Tečaj

Kabinet OVZP

ES2 Crocontrol

SAF-PSSA

Tečaj

LVS/LKZP Maribor

IANS

SAF-PSSA

Tečaj

SLT

IANS

SAF-SW

Tečaj

SLT

IANS

SAF-SW

Tečaj

SLT

IANS

SAF & HF

Seminar

Kabinet OVZP

Eurocontrol

WS3-10

Delavnica

Kabinet OVZP

ES2

SAF- NET

Seminar

SZP

Eurocontrol

SAF- NET

Seminar

SLT

Eurocontrol

SAF-CEO

Seminar

Direktor

Eurocontrol

SAF-CEO

Seminar

Kabinet OVZP

Eurocontrol

SAF-CNS

Delavnica

Vodja SLT

SESAR

SAF-CNS

Delavnica

Vodja SLT

SESAR
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]] 3.6]

OHRANJANJE CERTIFIKATA O 
USPOSOBLJENOSTI ZA IZVAJANJE 
NAVIGACIJSKIH SLUŽB ZRA»NEGA 
PROMETA
Družba je leta 2010 izvedla vse naËrtovane notranje
preglede skladnosti z zahtevami Uredbe 2096/2005/
ES, kot jih je predvideval dokument ﬂLetni naËrt pregledov skladnosti z zahtevami Uredbe Komisije (ES)
št. 2096/2005 z dne 20. 12. 2005 o skupnih zahtevah
za izvajanje navigacijskih služb zraËnega prometa za
leti 2009 in 2010«. Z notranjimi pregledi družba zagotavlja skladnost z zahtevami omenjene uredbe, kar
omogoËa ohranjanje certifikata izvajalca navigacijskih
služb zraËnega prometa, ki dokazuje usposobljenost za
zagotavljanje služb zraËnega 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.
V drugi polovici leta 2010 se je družba zaËela aktivno
pripravljati na obnovitev certifikata izvajalca navigacijskih služb zraËnega prometa. Pripravljena je bila vloga
za obnovitev certifikata in obsežna dokumentacija, s
katero se je dokazovala skladnost z zahtevami Uredbe
2096/2005/ES.
Ministrstvo za promet RS je v okviru procesa certifikacije opravilo delen pregled dokumentacije predložene s
strani družbe in dne 17. 12. 2010 opravilo delno presojo. 21. 12. 2010 je družba prejela zaËasno odloËbo,
s katero je lahko še naprej izvajala navigacijske službe
zraËnega prometa. Kot je v odloËbi utemeljilo Ministrstvo za promet RS, bo nadaljevalo postopek certifikacije, v katerem bo preverilo izpolnjevanje skupnih
zahtev in pogojev, navedenih v dovoljenju.
Ministrstvo za promet RS je leta 2010 opravilo v družbi 29 presoj, vezanih na preverjanje stalne skladnosti z
veljavnimi varnostnimi predpisi.
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Družba mora tudi v prihodnje zagotavljati in izboljševati skladnost z zahtevami Uredbe 2096/2005/ES z izvajanjem notranjih presoj, kot jih predvideva dokument
ﬂLetni naËrt pregledov skladnosti z zahtevami Uredbe
Komisije (ES) št. 2096/05 z dne 20. 12. 2005 o skupnih
zahtevah za izvajanje navigacijskih služb zraËnega prometa za prvo polovico leta 2011«, ter vzdrževati skladnost z zahtevami Uredbe 2096/2005/ES.
Družba je leta 2010 opravila formalni proces komunikacije z uporabniki storitev navigacijskih služb
zraËnega prometa. Proces komunikacije je bil opravljen
v obliki elektronskega vprašalnika, ki je bil poslan na
elektronske naslove identificiranih uporabnikov naših
storitev. Vrnjeni izpolnjeni vprašalniki so bili shranjeni
in so v procesu analize.

]] 3.7]

PODRO»JE ZA KAKOVOST
Januarja 2011 je bil družbi podeljen certifikat kakovosti po mednarodnem standardu ISO 9001:2008 na
podlagi kontrolne presoje po navedenem standardu, ki
jo je izvedla certifikacijska hiša Bureau Veritas.
Presoja je vkljuËevala vse procese družbe, pregledana
so bila vsa štiri letališËa (Ljubljana, Maribor, Portorož,
Cerklje ob Krki) in sedež družbe v Ljubljani. Presoja
je bila uspešno opravljena iz Ëesar je razvidno, da je
kakovost vtkana v vsako aktivnost, postopek ali projekt, ki zadeva navigacijske službe zraËnega prometa.
VkljuËevanje 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.
Novembra je bila opravljena celovita notranja presoja,
na vseh lokacijah in organizacijskih enotah družbe.
Rezultat uspešno opravljenega dela notranjih presojevalcev je celovita statistiËna analiza uspešnosti in
uËinkovitosti procesov in sistema vodenja kakovosti v
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družbi. Analiza je pokazala napredek glede na preteklo
leto. V družbi smo z izvajanjem seminarjev in predavanj vse leto usmerjeno delovali na podroËju ozavešËanja zaposlenih o pomenu in vlogi kakovosti v družbi.

bloka zraËnega prostora srednje Evrope (Functional
Airspace Block Central Europe) (v nadaljevanju: FAB
CE) skladno s predpisi Evropske unije o enotnem
evropskem nebu.
Ustanovitev FAB CE poteka v treh fazah, in sicer:

]] 3.8]

PODRO»JE VAROVANJA
Leta 2010 je bil pripravljen projekt integralnega varnostnega sistema za objekt novi ATCC na Brniku. Na
dislociranih objektih (RNAV) smo prenovili kljuËavnice
in uvedli sistem generalnega kljuËa ter poslediËno tudi
tipizirali elemente povezane z vstopom v objekte.
Izvedeno je bilo usposabljanje zaposlenih za varstvo
pri delu, varstvo pred požarom in prvo pomoË. Na
obstojeËih sistemih tehniËnega varovanja smo izvajali
ustrezne nadgradnje za zagotavljanje polne funkcionalnosti sistema in ustrezne ravni varnosti družbe.
Prav tako so bili uvedeni doloËeni postopki za zagotavljanje informacijske varnosti v podjetju.
Prenovljen je bil PriroËnik varovanja v družbi s posameznimi pripadajoËimi dokumenti ter nastavljeni
elementi za zagotavljanje skladnosti in izpolnjevanje
zahtev, povezanih z Uredbo o obveznem organiziranju službe varovanja (Uradni list RS, št. 43/08, 16/09,
22/10 in 17/11-ZZasV-1).

]] 3.9]

MEDNARODNO SODELOVANJE
3.9.1
Projekt Funkcionalnega bloka zraËnega
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 2010 nadaljevala aktivno in uspešno delovanje v projektu oblikovanja Funkcionalnega

pripravljalna faza (FAB CE Preparatory Phase), ki
se konËa s podpisom FAB CE sporazuma;
^^ izvedbena faza (FAB CE Implementation Phase),
ki se bo konËala z ratifikacijo FAB CE sporazuma
vseh držav Ëlanic FAB CE;
^^ operativna faza (FAB CE Operation Phase), ki se
bo zaËela po uveljavitvi FAB CE sporazuma.
^^

Leta 2010 se je nadaljevala pripravljalna faza FAB CE
(FAB CE Preparatory Phase), v okviru katere je bilo treba
pripraviti osnovne dokumente za ustanovitev FAB CE
(Sporazum FAB CE, Sporazum o sodelovanju med izvajalci storitev, Sporazum o sodelovanju med nadzornimi
organi v FAB CE, Implementacijski naËrt FAB CE), katerega priprava se je aktivno zaËela v zaËetku leta 2010.
Maja 2010 je bil na ravni izvajalcev storitev navigacijskih služb zraËnega prometa (ANSPs) potrjen Implementacijski naËrt FAB CE s prilogami (FAB CE Airspace
Plan 2012-15, FAB CE Capacity Plan 2012-15, FAB CE
integrated ASM/ATFCM processes, FAB CE Operational
Concept for Static AoR Scenario, FAB CE Operational
requirements for Static AoR Scenario, FAB CE Contingency Plan for the Static AoR Scenario, FAB CE TEC
Implementation Plan, SMS Roadmap). Septembra 2010
je bil na ravni držav sprejet osnutek Sporazuma FAB
CE, decembra pa na ravni izvajalcev storitev navigacijskih služb zraËnega prometa (ANSPs) potrjen osnutek
Sporazuma o sodelovanju FAB CE izvajalcev storitev
navigacijskih služb zraËnega prometa. Oba sporazuma
sta bila 5. maja 2011 podpisana na Brdu pri Kranju,
kar predstavlja pomemben mejnik projekta FAB CE,
in sicer uradno konËanje pripravljalne faze in zaËetek
izvedbene faze projekta FAB CE. Konec maja 2011 pa
je bil v Bratislavi tudi podpis Sporazuma o sodelovanju
nacionalnih nadzornih organov. Pri vseh pripravah je
bilo sodelovanje predstavnikov družbe zelo aktivno,
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tako pri koordinaciji na državni ravni, kot tudi pri izvedbi na ravni FAB CE.
Aktivno sodelovanje med predstavniki družbe in predstavniki države se je izkazalo za izredno uËinkovito in
se mora na takšni ravni nadaljevati tudi v prihodnje.
3.9.2

Projekt TransNEW

Družba je 1. 1. 2010 zaËela sodelovati pri mednarodnem projektu TransNEW kot eden izmed šestnajstih
partnerjev oz. koordinatorjev na projektu. Namen
projekta TransNEW iz 7. okvirnega programa Evropske
unije je oceniti, analizirati in definirati potencialne
možnosti ter pospeševati strategije razvoja in raziskav
na podroËju transporta v 26 novih državah Ëlanicah
EU in državah kandidatkah EU ter povezovanje držav
v tako imenovanem evropskem raziskovalnem prostoru
(European Research Area — ERA).
Družba je v projekt TransNEW vkljuËena pri ugotavljanju regionalnih prioritet ter spodbujanju raziskav s
podroËja transporta na obmoËju Republike Slovenije,
obenem pa je odgovorna za organizacijo regionalne
delavnice za obmoËje zahodno balkanskih držav — Republike Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, »rne gore, Makedonije in Kosova. Sodelovanje
na delavnici zagotavlja priložnost za izmenjavo idej z
uradniki Evropske unije in izkušenimi partnerji evropskih projektov. Cilj delavnice je združiti potencialne
partnerje in oblikovati konzorcije projektov s podroËja
transporta, ki bodo kandidirali na prihodnjih razpisih
Evropske komisije. Vse to predstavlja izjemno priložnost za raziskovalce in organizacije iz novih držav
Ëlanic EU, ki morda še niso sodelovali v evropskih projektih. Delavnica bo potekala 30. 9. 2011 v Ljubljani.
V okviru projekta TransNEW so bile leta 2010 izvedene
naslednje veËje aktivnosti:
^^

priprava analize regionalnih prioritet in prouËitev
potencialne raziskovalne možnosti in priložnosti
za raziskovalce in raziskovalne organizacije s podroËja transporta;
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vzpostavitev baze kontaktnih podatkov o raziskovalcih ter srednjih in malih podjetjih, ki se
ukvarjajo z raziskavami na podroËju transporta na
obmoËju Republike Slovenije;
^^ konec leta je bilo poslanih veË kot 500 vprašalnikov, s katerimi so bili prejeti kljuËni podatki o raziskovalcih in organizacijah s podroËja transporta v
Republiki Sloveniji;
^^ zaËetek priprav na organizacijo regionalne delavnice, ki bo potekala septembra 2011 v Ljubljani
pod pokroviteljstvom družbe.
^^

Projekt bo trajal 24 mesecev, zakljuËek projekta pa je
predvidoma konec leta 2011.
3.9.3

Drugo sodelovanje

Družba je nadaljevala sodelovanje pri pripravi pomembnega razvojnega dokumenta Lokalnega naËrta
implementacije enotnega neba (Local Single Sky Implementation Plan — LSSIP) in pri pripravi pomembnih
poroËil Eurocontrol-u o finanËni uËinkovitosti dejavnosti ATM (ATM Cost Effectiveness Report - ACE Report) ter spremljala razvoj projekta SESAR in delovanje
združenj CANSO in ATCA.
Družba je aktivno sodelovala pri kandidaturi Republike
Slovenije za izvolitev Republike Slovenije v Svet ICAO.
Prav tako je družba poglobila dvostransko sodelovanje
z albanskimi, srbskimi in italijanskimi službami za zagotavljanje navigacijskih služb zraËnega prometa ter
Bosno in Hercegovino.

]] 3.10]

JAVNA NARO»ILA
V družbi štejemo za javno naroËilo vsakršno porabo
sredstev. Javna naroËila izvajamo skladno z veljavno
zakonodajo na tem podroËju, Zakonom o javnem
naroËanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in
18/11) (v nadaljevanju: Zakon o javnem naroËanju)
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Tabela 5 Postopki v skladu z Zakonom o javnem 
naro»anju

Tabela 6 Postopki v skladu z Zakonom o javnem 
naro»anju na vodnem, energetskem, transportnem podro»ju in podro»ju poštnih storitev

ZakljuËena mala naroËila leta 2010 od 0,00 do 20.000,00
EUR

ZakljuËena mala naroËila leta 2010 od 0,00
do 40.000,00 EUR

vrsta

vrsta

št. postopkov

vrednost

storitev

184

372.638,69

blago

107

147.953,93

0

0,00

291

520.592,62

gradnje

št. postopkov

vrednost

storitev

72

423.156,41

blago

76

359.403,67

0

0,00

148

782.560,08

gradnje

ZakljuËena javna naroËila male vrednosti leta 2010 od
20.000,00 do 40.000,00 EUR

ZakljuËena javna naroËila male vrednosti leta 2010
od 40.000,00 do 80.000,00 EUR

vrsta

vrsta

št. postopkov

vrednost

storitev

4

356.140,00

blago

2

51.543,00

gradnje

0

0,00

6

407.683,00

ZakljuËeni odprti in drugi postopki leta 2010 od
40.000,00 EUR
vrsta

vrednost

6

484.085,08

blago

0

0,00

gradnje

2

107.809,30

8

591.894,38

ZakljuËeni odprti in drugi postopki leta 2010
od 80.000,00 EUR

št. postopkov

vrednost

6

364.918,24

blago

0

gradnje

0
6

364.918,24

storitev

št. postopkov

storitev

vrsta

št. postopkov

vrednost

storitev

3

638.270,00

0,00

blago

2

394.412,80

0,00

gradnje

0

0,00

6

1.032.682,80
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in Zakonom o javnem naroËanju na vodnem, energetskem, transportnem podroËju in podroËju poštnih
storitev (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in
18/11) (v nadaljevanju: Zakon o javnem naroËanju na
vodnem, energetskem, transportnem podroËju in podroËju poštnih storitev) ter podzakonskimi akti.
Družba izvaja postopke skladno z Zakonom o javnem
naroËanju na vodnem, energetskem, transportnem podroËju in podroËju poštnih storitev v primeru nabave
blaga, storitev in gradenj, ki so neposredno vezana na
osnovno dejavnost, torej vodenje in kontrolo zraËnega
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
naroËanju.
Pri izvajanju javnih naroËil upoštevamo naslednja temeljna naËela:
gospodarne porabe sredstev,
uËinkovitosti in uspešnosti,
^^ zagotavljanja konkurence med ponudniki,
^^ enakopravne obravnave ponudnikov,
^^ transparentnosti postopka oddaje javnega naroËila,
^^ zagotavljanje konkurenËnosti med ponudniki ter
^^ sorazmernosti.
^^
^^

Leta 2010 je bilo zakljuËenih 464 postopkov javnih
naroËil v skupni vrednosti 3.700.331,12 EUR brez
DDV, od tega:
303 postopkov v skupni vrednosti 1.293.193,86
EUR brez DDV v skladu z Zakonom o javnem naroËanju;
^^ 161 postopkov v skupni vrednosti 2.407.137,26
EUR brez DDV v skladu z Zakonom o javnem naroËanju na vodnem, energetskem, transportnem
podroËju in podroËju poštnih storitev.
^^

V primerjavi z letom 2009 je bilo sicer izvedenih 87
postopkov veË, vendar je bila vrednost naroËil manjša
za 7.798.669,64 EUR brez DDV, pri Ëemer je treba
poudariti, da je razlika nastala zaradi leta 2009 izve-
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denega postopka za gradnjo novega Centra za vodenje
in kontrolo zraËnega prometa — ATCC v vrednosti
8.244.675,83 EUR. Glede na leto 2008 je bilo izvedenih 99 postopkov veË, katerih skupna vrednost je bila
veËja za 3.370.927,91 EUR brez DDV, predvsem zaradi
veË postopkov manjše vrednosti v povezavi in za namen gradnje novega centra ATCC ter nujnih investicijsko-vzdrževalnih del na objektih in navigacijskih
sistemih, ki jih ima družba v upravljanju.

]] 3.11]

FINAN»NO RA»UNOVODSKO 
PODRO»JE
Naloge finanËno raËunovodskega podroËja se izvajajo
v FinanËno raËunovodski službi, ki je del Sektorja za
splošne zadeve. Aktivnosti na finanËno raËunovodskem
podroËju so usmerjene v zagotovitev nemotenega in
uËinkovitega poslovanja družbe, vkljuËujejo sodelovanje tako s predstavniki države in pogodbenimi partnerji kot tudi z vodstvom in drugimi organizacijskimi
enotami v družbi ter pripravo poroËil in analiz za
notranje in zunanje uporabnike. RaËunovodske storitve
za družbo opravlja zunanji pogodbeni partner.
Med prednostnimi nalogami FinanËno raËunovodske
službe je zagotavljanje tekoËe likvidnosti in zagotavljanje sredstev za naËrtovane investicije. Družba je
leta 2010 obveznosti poravnavala v dogovorjenem
roku in zagotovila sredstva za realizacijo naËrtovanih
investicij glede na Ëasovne in postopkovne možnosti.
Pomembnejše aktivnosti so bile tudi:
sklenitev pogodbe za dolgoroËni kredit, s katerim
so zagotovljena dodatna finanËna sredstva za
projekt Center za vodenje in kontrolo zraËnega
prometa - ATCC
^^ ureditev povraËila stroškov, povezanih z leti, ki so
oprošËeni plaËila pristojbin;
^^ sodelovanje pri projektu Center za vodenje in
kontrolo zraËnega prometa ter drugih investicijskih projektih;
^^

49

^^

sodelovanje v projektu FAB CE ter finanËno spremljanje in poroËanje o izvajanju projektov, ki jih
financira Evropska komisija.

Ureditev razmerij do sredstev v upravljanju
Pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z
doloËeno infrastrukturo, ki je bila leta 2006 sklenjena
med Republiko Slovenijo in družbo, je urejala doloËeno infrastrukturo kot sredstva v upravljanju, nerešen
pa je ostajal status investicij v infrastrukturo. Zaradi
ukinitve slovenskega raËunovodskega standarda 35, ki
je veljal do 31. 12. 2009, je bilo treba na novo urediti
razmerja za vso infrastrukturo med lastnikom infrastrukture in družbo.
Najprimernejša oblika prihodnje ureditve lastništva in
uporabe infrastrukture za vodenje in kontrolo zraËnega prometa je, po mnenju Ministrstva za promet RS
in Ministrstva za finance RS, prenos infrastrukture na
družbo kot kapitalski vložek, za kar je treba uskladiti
Zakon o zagotavljanju navigacijskih služb zraËnega
prometa. Kljub sprejetju Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o zagotavljanju navigacijskih
služb zraËnega prometa (Uradni list RS, št. 109/09),
ki je zaËel veljati 12. 1. 2010, se prenos infrastrukture
na družbo kot kapitalski vložek leta 2010 ni realiziral, zato je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep
št. 37200-4/2011/6, da se z družbo sklene Pogodba
o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi s sredstvi za
zagotavljanje navigacijskih služb zraËnega prometa v
prehodnem obdobju (v nadaljevanju: Najemna pogodba), s katero se zagotovi storitev vodenja in kontrole
zraËnega prometa na varen, uËinkovit, nepretrgan in
trajnosten naËin, kot je doloËeno v prilogi I Uredbe
2096/2005/ES, s sredstvi v najemu v obdobju od 1. 1.
2010 do zakljuËka postopka dokapitalizacije družbe.
Najemno pogodbo sta podpisala Ministrstvo za promet
RS po pooblastilu Vlade Republike Slovenije in družba.

]] 3.12]

PRAVNO PODRO»JE
Pravniki v Službi za kadrovske, organizacijske in pravne zadeve se so kot vsa leta doslej tudi leta 2010 aktivno vkljuËevali v delovni proces in poslovanje družbe
na vseh podroËjih njenega delovanja, kjer se je izkazala potreba. Kot poglavitne in redne aktivnosti je treba
izpostaviti na primer sodelovanje pri pripravi gradiv za
obravnavo na sejah nadzornega sveta, sodelovanje pri
pripravi internih predpisov družbe, pripravo pravnih
mnenj in pravno svetovanje kot podporo delovanju
drugih organizacijskih enot, svetovanje pri sklepanju
pravnih poslov, sporoËanje podatkov in sodelovanje
s Komisijo za prepreËevanje korupcije, sodelovanje
pri dogovarjanju sprememb in dopolnitev Kolektivne
pogodbe za dejavnost vodenja in kontrole zraËnega
prometa ter Podjetniške kolektivne pogodbe, pripravo
razliËnih pravnih mnenj in predlogov odloËitev na delovnopravnem ter podroËjih gospodarskega in civilnega
prava, izvajanje postopkov s podroËja stvarnega prava
(najemi prostorov in zemljišË, nakupi zemljišË, urejanje
drugih stvarnopravnih razmerij).

NaËrtuje se, da se bodo razmerja povezana z infrastrukturo uredila leta 2011.
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4
Investicije

]] 4.1]

CENTER ZA VODENJE IN KONTROLO 
ZRA»NEGA PROMETA - ATCC
Eden izmed pomembnejših ciljev družbe leta 2010 in
hkrati najpomembnejša investicija je projekt Center za
vodenje in kontrolo zraËnega prometa - ATCC. Družba
je nadaljevala aktivnosti v okviru projekta, ki je razdeljen na tri dele:
podprojekt stavba;
podprojekt sistem (tehniËna migracija) in
^^ podprojekt zagon (operativni del).
^^
^^

Podprojekt stavba
Leta 2010 smo konËali gradbena dela na objektu in izvedli del obrtniških ter instalacijskih del. Pripravili smo
še dokumentacijo za preostale razpise za objekt in razpisa za elektroenergetsko napajanje ter klimatizacijo.
Med gradnjo smo uskladili razporede hišnih instalacij
in instalacijskih poti s predvidenimi napravami ter
povezavami za tehnologijo. Izvajali smo strokovni, kakovostni in finanËni nadzor nad izvedbo del. Dela na
gradbišËu so potekala nepretrgoma, ni bilo nesreË in
drugih neprijetnih ali škodnih dogodkov, vsa dela na
stavbi pa so potekala skladno s predvidenim terminskim naËrtom.
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Podprojekt sistem
V podprojekt sistem spadajo vsi tehniËni 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 2010 smo ponovno posodobili tako sistem FDPS
kot tudi del sistema SDPS, in sicer smo ju nadgradili
z novimi funkcionalnostmi in orodji, ki bodo poveËali
kapaciteto zraËnega prostora in olajšali delo kontrolorjev zraËnega prometa. Posodobitve se bodo nadaljevale do procesa migracije leta 2012, 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 omogoËale razbremenitev kontrolorjev zraËnega prometa
in omogoËale poenostavljeno koordinacijo med sektorji. V naslednjem koraku je predvidena tudi avtomatizirana koordinacija s sosednjimi centri obmoËnih
kontrol zraËnega prometa. V zaËetku leta 2010 je bilo
sporazumno konËano aktivno sodelovanje z izvajalcem
nadgradnje sistema, saj se je družba odloËila za lasten
razvoj ob pomoËi zunanjih programerjev.
Leta 2010 so bila izpeljana vsa veËja javna naroËila,
povezana z implementacijo posameznih delov tehno-
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loške infrastrukture v novem centru. Med veËje podsisteme tako spadajo:
sistem govornih komunikacij VCS,
energetska infrastruktura,
^^ operativne inštalacije (pasivna in aktivna oprema),
^^ sistem za snemanje govora in podatkov,
^^ sistem za obdelavo radarskih podatkov,
^^ nova strojna oprema za vse sisteme, ki jih selimo v
novi center v smislu podvajanja programske opreme,
^^ telekomunikacijska infrastruktura,
^^ sistemi v tehniËno nadzornem centru in
^^ številni manjši podsistemi, ki združeni v celoto
omogoËajo zanesljivo obratovanje novega centra.

Ëasovnim naËrtom selitve predvidena v drugi polovici
leta 2011.

^^
^^

]] 4.2]

DRUGE INVESTICIJE

Leta 2011 in v zaËetku 2012 je naËrtovana implementacija vseh naštetih sistemov v novem centru.

Zaradi gospodarske krize je bila bistveno zmanjšanja
aktivnost na podroËju investicij, ki niso povezane
z gradnjo novega centra. Investicijska aktivnost na
podroËjih, ki niso povezani z novim centrom, je bila
zmanjšana tudi zaradi pomanjkanja razpoložljivih
Ëloveških virov. Kljub temu je bilo izvedenih nekaj
pomembnih investicijskih aktivnosti, ki predstavljajo
posodobitve obstojeËih tehniËnih sistemov ali novo
pridobljene funkcionalnosti.

Podprojekt zagon

Poleg že naštetih aktivnosti, povezanih z investicijo v
novi center, so leta 2010 potekale naslednje aktivnosti:

Glavni cilji podprojekta so nakup doloËene opreme
(delovna mesta vseh operativnih delavcev OKZP, operativni zasloni), priprava vseh naËrtov prenosa dejavnosti, priprava procedur in ustreznih varnostnih analiz
za varno in uËinkovito selitev operativnega dela v
projektu ATCC.
ZaËetek prenosa dejavnosti navigacijskih služb zraËnega
prometa v novi ATCC je predviden spomladi 2012, zato
so se že leta 2010 zaËeli pomembni projekti, in sicer:
nakupa CWP (Controllers working position),
nakup glavnih in pomožnih zaslonov za OKZP,
^^ priprava naËrtov kadrov za Ëas selitve,
^^ priprava naËrtov regulacij zraËnega prometa v
Ëasu selitve,
^^ priprava sprememb prikazov aplikacij,
^^ varnostna analiza,
^^ priprava usposabljanj.
^^
^^

Do aprila 2011 sta bila uspešno konËana javna razpisa
za izbiro dobaviteljev CWP in zaslonov ter pripravljeni
naËrti selitve. Implementacija naËrtov je skladno s

zaËetek projekta postavitve novega radio-navigacijskega sredstva DVOR/DME na Kresniškem vrhu
Dolsko (starejšo napravo zamenjujemo z novejšo,
ki temelji na dopplerjevi tehnologiji). Posodobitev
prinaša veËjo zanesljivost naprave in zaradi novejše tehnologije tudi veËjo natanËnost v prostoru z
razgibanim terenom;
^^ zaËetek projekta postavitve novega radio-navigacijskega sredstva VOR/DME v Portorožu. Na tem
prostoru takega sredstva do zdaj ni bilo, omogoËilo pa bo nove priletne in odletne procedure
ter tako veËjo varnost in daljše odprtje letališËa v
slabših vremenskih razmerah;
^^ implementacija novih multikanalnih radijskih
postaj v centru za vodenje in kontrolo zraËnega
prometa;
^^ priklop v panevropsko podatkovno IP omrežje
PENS;
^^ posodobitev infrastrukture v stolpu na LetališËu
Jožeta PuËnika Ljubljana,
^^ zaËetek projekta prestavitve in posodobitve radarskega sistema Watchman na novo lokacijo.
^^
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5
Upravljanje tveganj

Dejavnost kontrole zraËnega prometa je specifiËna in
zahtevna ter izpostavljena številnim splošnim in posebnim tveganjem, ki jih je treba primerno spremljati, upravljati in voditi. Ob moËni vpetosti družbe v mednarodno
okolje se v družbi zavedamo, da je podroËje upravljanja
tveganj vse pomembnejše in vedno bolj zahtevno. V
družbi smo identificirali kljuËne vrste poslovnih in finanËnih tveganj ter mehanizme za njihovo obvladovanje.

]] 5.2]

FINAN»NA TVEGANJA 
FinanËna tveganja, ki jim je družba izpostavljena pri
poslovanju so:
tveganje denarnih tokov,
cenovno tveganje,
^^ obrestno tveganje in
^^ tveganje, povezano z upravljanjem sredstev.
^^
^^

]] 5.1]

STRATEŠKA TVEGANJA 
Strateška tveganja so povezana predvsem s sodelovanjem z državo, z mednarodnim sodelovanjem, s strateškim naËrtovanjem, 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 podroËju, predvsem z drugimi izvajalci storitev kontrole zraËnega prometa;
^^ s strateškim naËrtovanjem investicij skladno s
petletnim naËrtom poslovanja in letnim poslovnim
naËrtom ter
^^ z ohranjanjem certifikata o usposobljenosti, ki je
pogoj za opravljanje dejavnosti družbe, za katero
je bila ustanovljena.

Zaradi vkljuËenosti v sistem mednarodnega obraËunavanja in zaraËunavanja storitev, saj stroške opravljenih
storitev letalskim prevoznikom zaraËunava Eurocontrol, ki sredstva za opravljene storitve nakaže družbi,
se je tveganje tekoËega denarnega toka zmanjšalo. V
družbi ga obvladujemo z naËrtovanjem stroškov, prihodkov in denarnih tokov ter korišËenjem kratkoroËne
kreditne linije (ﬂrevolving kredit«), sklenjene z izbrano
banko za obdobje enega leta.

^^
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Cenovno tveganje obvladujemo z naËinom izraËunavanja cene pristojbin, ki ga doloËajo Eurocontrol-ove
smernice Principi za oblikovanje stroškovnih baz in
izraËuna pristojbin na zraËnih poteh. Skladno s tem
so cene za opravljene storitve oblikovane na podlagi
predvidenih stroškov in prometa. Zaradi sistema povraËila vseh upraviËenih stroškov je cenovno tveganje
nizko in obvladljivo.
Tveganje spremembe obrestne mere, ki mu je izpostavljena družba, je omejeno na tveganje spremembe
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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 konkurenËnih
pogojev zadolževanja s kreditnimi institucijami ter z
naËrtovanjem potrebnih dodatnih finanËnih sredstev.
Tveganje, povezano z upravljanjem sredstev, se nanaša
predvsem na pravoËasni sprejem zakonskih podlag in
ureditev razmerij do sredstev — infrastrukture med
lastnikom, torej državo in družbo. NaËrtovano je, da se
bodo ta razmerja uredila leta 2011.
Poslovanje družbe ni izpostavljeno valutnemu tveganju, saj prejema vse prihodke in ima veËino odhodkov
v evrih.

obvladujemo z ukrepi, ciljno usmerjenimi v razvoj kadrov, ki vkljuËujejo naËrtovanje šolanj in izobraževanj
strokovnega kadra, mednarodno povezovanje na tem
podroËju, izboljšanje pogojev dela, skrb za informiranje zaposlenih ter socialni dialog.
Med operativnimi tveganji so za poslovanje družbe in
izvajanje njene dejavnosti zelo pomembna tveganja na
podroËju zakonodaje, ki vkljuËujejo 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 
]] 5.3]

OPERATIVNA TVEGANJA
Najpomembnejša opredeljena operativna tveganja so
razvoj in vzdrževanje opreme, strokovni kader in zakonodaja. Tveganja na omenjenih treh podroËjih družba
aktivno obvladuje.

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
^^
^^

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 poslediËno naËrtovanjem
vlaganj v nadaljnji razvoj. Ne glede na status teh
sredstev je družba tveganja na tem podroËju že do
zdaj obvladovala s strateškim naËrtovanjem investicij,
razvoja in vzdrževanja opreme. Spremljanje razvoja na
tem podroËju in vlaganja v sodobno opremo so eden
izmed pomembnih dejavnikov, ki lahko bistveno vpliva
na uresniËevanje najpomembnejših poslovnih ciljev
družbe, varnosti in prepustnosti zraËnega prometa v
zraËnem prostoru Republike Slovenije.

in z zagotavljanjem, da pomembne informacije pravoËasno in brez zlorab prispejo do najpomembnejših
uporabnikov.
Družba je leta 2010 je sprejela varnostne politike in
zaËela prenovo poslovne informatike. S sprejetimi
varnostnimi politikami in nadaljnjim naËrtovanim razvojem na podroËju informacijske tehnologije bomo
zagotovili bolj uËinkovito obvladovanje informacijskih
tveganj.

Za delovanje družbe in zagotavljanje varnosti v
zraËnem prometu je bistven ustrezno strokovno usposobljen in nagrajen kader. Tveganja na tem podroËju
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6
Podatki o zračnem prometu
za leto 2010

]] 6.1]

UVOD
Storitev navigacijskih služb zraËnega prometa v slovenskem zraËnem prostoru (FIR Ljubljana) v imenu Republike Slovenije, skladno z Zakonom o zagotavljanju
navigacijskih služb zraËnega prometa, izvaja družba.
PodroËje odgovornosti, v katerem družba izvaja storitev navigacijskih služb zraËnega prometa, je poleg
Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zraËnega
prometa doloËeno tudi v Sporazumih med sosednjimi
centri obmoËnih kontrol zraËnega prometa (Letters of
Agreement between Area Control Centres, v nadaljevanju: LoAs), ki doloËajo meje odgovornosti za izvajanje storitev v zraËnih prostorih. ObmoËna kontrola
zraËnega prometa Ljubljana je tako skladno z LoAs
zadolžena za izvajanje storitev v zraËnem prostoru, ki
ni identiËen FIR-u Ljubljana.
FIR Ljubljana je nacionalni zraËni prostor (prikaz 5),
v katerem ima skladno s »ikaško konvencijo izkljuËno
suverenost Republika Slovenija in za katerega Republika Slovenija skladno z mednarodnimi pogodbami zaraËunava pristojbine za izvedene storitve v vseh fazah
leta (prelet, terminal) ne glede na to, kdo je dejanski
izvajalec storitev.
V fazi preleta je za izvajanje storitev navigacijskih
služb zraËnega prometa ObmoËna kontrola zraËnega
prometa Ljubljana zadolžena v Sektorju Dolsko, ki
vkljuËuje tudi del avstrijskega, italijanskega in hrva-
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škega zraËnega prostora (prikaz 6), medtem ko je za
izvajanje storitev v Sektorju Mura (prikaz 7) zadolžena
ObmoËna kontrola zraËnega prometa Dunaj.
Poleg storitev v fazi preleta družba izvaja storitve tudi
v fazi terminala, in sicer v terminalnih conah Ljubljana, Maribor in Portorož (prikaz 8). Družba je tako
zadolžena za izvajanje storitev v Sektorju Dolsko v fazi
preleta in vseh treh terminalnih conah.
Število enot storitev
DoloËitev cene storitve za posamezen IFR let, ki ni
oprošËen plaËila pristojbine, se doloËa na podlagi
produkta cene na enoto storitve (ﬂunit rate«) v preletu
oziroma v terminalu ter števila enot storitve v fazi preleta oziroma terminala.
Število enot storitve v fazi preleta (ﬂen-route service
units«) se izraËuna po formuli:
Število enot storitve v preletu = (razdalja / 100) x
(MTOW / 50) 0,5
Število enot storitve v fazi terminala (ﬂterminal service
units«) se izraËuna po formuli:
Število enot storitve v terminalu = (MTOW / 50) 0,7
Pri Ëemer je:
razdalja — najkrajša razdalja v kilometrih med vhodno
in izhodno toËko v FIR Ljubljana;
MTOW — najvišja dovoljena vzletna teža letala
(ﬂmaximum take-off weight«).
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Prikaz 5 FIR Ljubljana

Prikaz 7 Sektor Mura

Prikaz 6 Sektor Dolsko

Prikaz 8 Terminalne cone v FIR Ljubljana
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4,8 % (prikaz 9), kar predstavlja poveËanje za 0,4 %
glede na vrednosti iz leta 2008. Omenjene vrednosti se
nanašajo na vse IFR lete v FIR Ljubljana, ne glede na
izvajalca storitve navigacijskih služb zraËnega prometa.

ANALIZA ZRA»NEGA PROMETA
Analiza zraËnega prometa obravnava gibanje števila IFR letov v primerjavi z letoma 2008 in 2009 ter
povezanost tega gibanja s številom enot storitve, ki
tako v fazi preleta kot fazi terminala vplivajo na višino
prihodka družbe. Vir podatkov, uporabljenih v analizi,
so podatki družbe in podatki Eurocontrol Statfor in
CRCO. Podatki o zraËnem prometu Ëez 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 2010 je bilo Ëez ozemlje naše države opravljenih
skupaj 340.842 letov, od tega:
VFR
(pravila vizualnega letenja)

13.733,
kar predstavlja

4,03 %

IFR
(pravila instrumentalnega letenja)

327.109,
kar predstavlja

95,97 %

– IFR
(neposredno KZPS, d. o. o.)

242.942,
kar predstavlja

71,28 %

– IFR (MURA, TIBRO, DIMLO)

84.167,
kar predstavlja

24,69 %

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

36.744
206.198

FIR Ljubljana
Število letov je leta 2008 doseglo rekordno raven, vendar je z zaËetkom gospodarske krize konec leta 2008
letalski promet v Evropi drastiËno padel. Leta 2009
je bil tako na ravni EU27 ugotovljen padec vseh IFR
letov (faza preleta in terminala) v povpreËju za 7,2 %,
leta 2010 pa je bila ugotovljena rahla rast, v povpreËju
za 0,2 %, kar je za celotno regijo EU27 leta 2010 še
vedno za 7 % manj glede na vrednosti iz leta 2008.
V primeru Republike Slovenije je bil ugotovljen padec
vseh IFR letov (faza preleta in terminala) leta 2009 v
povpreËju za 4,2 % in leta 2010 rast v povpreËju za
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Sektor Dolsko
V sektorju Dolsko, kjer storitev izvaja družba prek
ObmoËne kontrole zraËnega prometa Ljubljana (ACC
Ljubljana), je bil leta 2009 ugotovljen padec vseh IFR
letov (faza preleta in terminala) v povpreËju za 6,2 %,
leta 2010 pa je bila ugotovljena rast, v povpreËju za 7
% (prikaz 10), kar za zraËni prostor, kjer storitev izvaja
ACC Ljubljana, pomeni poveËanje za 0,3 % leta 2010
glede na vrednosti iz leta 2008.6.2.1
6.2.1 Promet v fazi preleta
V fazi preleta se je število IFR letov po padcu za 3,1
% leta 2009 glede na leto 2008 poveËalo leta 2010 za
6,6 % glede na leto 2009 (prikaz 11), kar pomeni poveËanje za 3,3 % glede na leto 2008.
V enakem obdobju se je gibanje števila enot storitve
v fazi preleta leta 2009 zmanjšalo za 3,1 %, medtem
ko je število enot storitve leta 2010 zraslo za 10,33 %
(prikaz 12) glede na leto 2009, kar pomeni poveËanje
za 6,92 % glede na leto 2008.
Gibanje števila IFR letov in gibanje števila enot storitve ni vedno konsistentno, saj je število enot storitve v
fazi preleta odvisno od preletene razdalje in teže letal.
Medtem ko je gibanje števila IFR letov in enot storitve leta 2009 konsistentno (- 3,1 %), pa je omenjeno
gibanje manj konsistentno leta 2010, ko se je število
IFR letov poveËalo za 6,6 %, število enot storitve pa
za 10,3 %. Vzrok je dejstvo, da se je število IFR letov
v sektorju Dolsko, kjer so zraËne poti daljše, leta 2010
poveËalo za 10,1 % (prikaz 13), kar v primerjavi z letom 2008 pomeni poveËanje za 4,4 %, medtem ko je
število IFR letov v sektorju Mura, kjer so zraËne poti
krajše, leta 2010 celo padlo za 0,9 % (prikaz 14), kar v
primerjavi z letom 2008 pomeni poveËanje za 0,6 %,
saj promet v sektorju Mura leta 2009 ni padel, temveË
zrastel za 1,6 %.
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Prikaz 9 IFR leti v FIR Ljubljana
09/10
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4,6%

Sept.
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5,1%

Nov.
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Dec.
4,8%

LETNA SPREMEMBA 2009/2010 DO VKLJUČNO 

(Vir: Eurocontrol (Statfor), Družba 2010)

Vključuje vse IFR (Instrument Flihgt Rules) lete v slovenskem
zračnem prostoru, tako v fazi preleta (Enroute) kot fazi terminala (Terminal), ne glede na to, kateri izvajalec storitev je nudil
storitev. Podatek daje splošen pregled nad gibanjem prometa v
slovenskem zračnem prostoru.

Prikaz 10 IFR leti v sektorju Dolsko
09/10
4,0%

2,0%

10,2%

-8,0%

13,5%

10,6%

10,9%

5,4%

7,7%

11,8%

7,0%

1,8%

Jan.
4,0%

Feb.
3,0%

Mar.
5,6%

Apr.
1,7%

Maj
4,8%

Jun.
6,0%

Jul.
7,0%

Avg.
6,7%

Sept.
6,8%

Okt.
7,4%

Nov.
7,3%

Dec.
7,0%

LETNA SPREMEMBA 2009/2010 DO VKLJUČNO 

(Vir: Eurocontrol (Statfor), Družba 2010)

Vključuje vse IFR lete v zračnem prostoru, kjer storitev nudi
KZPS, tako v fazi preleta kot fazi terminala. Gre za promet pod
kontrolo ACC Ljubljana (Sektor Dolsko). Podatek daje pregled
nad gibanjem prometa pod neposredno kontrolo ACC Ljubljana
in kaže gibanje produktivnosti ACC Ljubljana kot celote (faza
preleta in faza terminala).

Prikaz 11 IFR leti v fazi preleta v FIR Ljubljana
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LETNA SPREMEMBA 2009/2010 DO VKLJUČNO 

(Vir: Eurocontrol (Statfor), Družba 2010)

Vključuje vse IFR lete v fazi preleta (En-route), ne glede na to,
kateri izvajalec storitev je nudil storitev, pomeni sektorja Dolsko (izvajalec KZPS) in Mura (izvajalec Austrocontrol). Podatek
daje pregled nad gibanjem prometa, ki vpliva na prihodek KZPS
v fazi preleta.
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Prikaz 12 Enote storitve v fazi preleta v FIR Ljubljana
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KUMULATIVNA SPREMEMBA ZA ISTO OBDOBJE MED LETOMA 2009 IN 2010 

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

(Vir: Eurocontrol (CRCO), Družba 2010)

Prikaz 13 IFR leti v fazi preleta v sektorju Dolsko
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LETNA SPREMEMBA 2009/2010 DO VKLJUČNO 

(Vir: Eurocontrol (Statfor), Družba 2010)

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

Prikaz 14 IFR leti v fazi preleta v sektorju Mura
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(Vir: Eurocontrol (Statfor), Družba 2010)

Vključuje vse IFR lete v slovenskem zračnem prostoru, kjer
storitev ne nudi KZPS (sektor Mura), vendar prejema prihodek
od izvajanja storitev s strani Austrocontrol.
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IFR promet pod kontrolo družbe
Podatki v nadaljevanju vkljuËujejo le promet IFR, za
katerega je bila odgovorna družba, torej se nanašajo
na promet v sektorju Dolsko.
V OKZP smo leta 2010 ugotovili 6,97 % rast IFR prometa v odnosu na leto 2009. Skupaj je bilo leta 2010
opravljenih 242.942 IFR operacij, kjer je imel povpreËen dan 666 operacij.

Skupaj je bilo opravljenih 15.109 sektorskih ur, kar
znese povpreËno 41,39 sektorske ure na dan. »e ne
upoštevamo dela v Ëasu vulkanskega izbruha, je bilo
opravljenih najmanj 30 in najveË 55 sektorskih ur v
dnevu.
FIS sektor je leta 2010 opravil 13.733 VFR operacij, kar
je 8,02 % manj kot leta 2009 (14.930 leta 2009).

Ob tem so bili doseženi naslednji mejniki s primerjavo
preteklih dosežkov (število operacij):

Leto

2010

2009

2008

Največ prometa na uro je
bilo 8. 7. med 10.00-11.00
UTC.

88

79

79

Največ prometa na dan je
bilo 10. 7. 2010.

1029

928

977

Največ prometa v tednu je
bilo od 5. 7. do 11. 7. 2010.

6383

5843

6255

27.488

25.617

27.045

Največ prometa v mesecu je
bilo avgusta.
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Promet po letih in mesecih

Predvidevanja in realni promet leta 2010

Zaradi gibanja prometa je pomembna tudi primerjava
prometa s prejšnjimi leti. Vzrok za manjši promet aprila
2010 glede na leto 2009 je vulkanski prah (tabela 7).

Leta 2010 je bil promet nad priËakovanim. Predvidevali
smo poveËanje za 3,5 %, v resnici pa je bilo poveËanje
6,97 % glede na leto 2009 (prikaz 15 in prikaz 16).

Tabela 7 Promet po letih in mesecih
Mesec/leto

2005

2006

2007

2008

2009

2010

10/09%

JAN

10972

9327

12487

15242

14181

14748

+4,00%

FEB

10289

9679

11938

14068

13127

13391

+2,01%

MAR

12320

12021

14230

15947

14850

16372

+10,25%

APR

14012

14265

16710

18368

17018

15660

-7,98%

MAJ

19070

18485

21637

24234

21193

24055

+13,50%

JUN

18680

19919

23164

24616

22259

24608

+10,55%

JUL

21872

22465

25221

27045

24782

27488

+10,92%

AVG

22105

23031

25719

25727

25617

26994

+5,37%

SEP

19767

21520

23438

24179

23145

24919

+7,66%

OKT

16152

18899

21287

22061

20818

23271

+11,78%

NOV

11751

12733

14884

15994

14871

15914

+7,01%

DEC

11010

12489

14733

14666

15253

15522

+1,76%

188000

194833

225448

242147

227114

242942

+6,97%
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Prikaz 15 Promet od leta 2002 do 2010
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Prikaz 16 Promet v letih 2008 in 2009, predvidevanja za leto 2010 ter realni promet za leto 2010
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Podatki o nivojih leta

Promet po letalskih prevoznikih in tipih letal

Podatki o nivojih leta so iz baze podatkov družbe. Upoštevane so vse spremembe do avtomatske predaje najave leta sosednji kontroli zraËnega prometa (prikaz 17).

Z vidika strukture prometa po letalskih prevoznikih je
leta 2010 Austrian Airlines izgubil nekaj mest. PoveËalo se je število operacij nizkocenovnih prevoznikov Air
Berlina, GermanWings in Wizz Air-a. Z lestvice je izginil Hapag-Lloyd Express (HLX-Yellow Cab). Na lestvico
sta se uvrstila Sun Express (SXS) in Thomas Cook Airlines (TCX) (prikaz 18).

V DEP so vsebovane vse IFR operacije, zaËete na domaËih letališËih. Zaradi preglednosti prikaza so združeni podatki pod FL 120 in nad FL 400.
Letalski promet v zraËnem prostoru Republike Slovenije je razdeljen:
nad FL 280
pod FL 280

73,83 % (2009 69,78 %)
26,17 % (2009 30,22 %)

Primerjava z letom 2009 kaže, da je porast prometa
veliko bolj izrazit v zgornjem zraËnem prostoru.

Leta 2010 se struktura prometa po tipih letal ni bistveno spremenila. Spodnji prikaz kaže zastopanost tipov
letal, ki so opravili veË kot 4000 operacij. CRJ2 je izgubil nekaj mest, njegov mlajši, a veËji brat CRJ9 jih je
pa nekaj pridobil. Na razpredelnici se je pojavil Boeing
767-300. Kot zanimivost: zabeleženo je 142 preletov
Airbusa 380 (prikaz 19).

Prikaz 17 Promet po nivojih leta
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Prikaz 18 Promet po prevoznikih v % celotnega IFR prometa
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Prikaz 19 Promet po tipih letal
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Struktura protmeta po dnevih

Promet po urah

Gledano po dnevih v tednu je bil promet celega leta
razporejen, kot prikazuje spodnji prikaz. Treba je upoštevati, da je to povpreËje celega leta, zimske in poletne sezone, zaradi Ëesar je slika nekoliko zamegljena.
Zanimivo je, da je nedelja prehitela petek (prikaz 20).

Spodnji prikaz (prikaz 21) prikazuje promet po urah
leta 2010 in kaže povpreËne vrednosti. Vzorec za
posamezne dneve v tednu se od povpreËja razlikuje.
Primerjava podatkov z letom 2009 ne kaže bistvenih
sprememb.

Gledano po dnevih v tednu je promet v sezoni (1. julij - 15. september) razporejen, kot prikazujejo modri
stolpci. Treba je upoštevati, da je to povpreËje 11 tednov (najmanj 740 in najveË 1029).

Gledano po urah je promet v sezoni (julij - avgust)
razporejen, kot prikazujejo temno modri stolpci. Spet
je treba upoštevati, da je to povpreËje in se vzorec razlikuje med dnevi v tednu. Na tem prikazu je prikazano
urno povpreËje in ne skupno število operacij.

Pomembna je sprememba prometa po dnevih, tudi v
sezoni ga je najveË ob sobotah (povpreËna sobota ima
18 % veË prometa od povpreËnega torka). ZnaËilno za
promet ob sobotah je, kot v preteklih letih, da je bolj
veËplasten zaradi izrazito turistiËnega prometa na hrvaška letališËa (Split, Pula, Rijeka, Zadar).
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PRIKAZ 20 PROMET PO DNEVIH V TEDNU
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Prikaz 21 Promet po urah (UTC)
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6.2.2

Promet v fazi terminala

V fazi terminala je število IFR letov po padcu leta
2009 glede na leto 2008 za 10,9 % leta 2010 dodatno
padlo za 7,7 % glede na leto 2009 (prikaz 22), kar pomeni 17,8 % padec glede na leto 2008.

V obeh fazah je bil promet najslabši aprila 2010 kot
posledica vulkanskega prahu nad Evropo, vendar je bil
padec minimalen v fazi preleta za Republiko Slovenijo
(-4,8 % april 2010/april 2009) in za sektor Dolsko
(-1,9 % april 2010/april 2009), medtem ko je bil zelo
drastiËen v fazi terminala (-33,5 % april 2010/april
2009).

Osnovni podatki o prometu, pridobljeni od posameznih letaliških kontrol zraËnega prometa so zbrani v
tabeli 8.

Število enot storitve (ﬂservice units«)

V enakem obdobju se je gibanje števila enot storitve v
fazi terminala leta 2009 zmanjšalo za 11,83 %, medtem ko je število enot storitve leta 2010 dodatno padlo za 6,06 % (prikaz 23) glede na 2009, kar pomeni
-17,17 % glede na leto 2008.

Število enot storitve v fazi preleta je po trendu sledilo
gibanju prometa, vendar je v Republiki Sloveniji leta
2010 raslo še hitreje kot število IFR letov v fazi preleta
(+10,33 % 2010/2009) in je celo bistveno višje kot letu
2008 (+6,92 % 2010/2008).

6.2.3

Povzetek analize zraËnega prometa

Število IFR letov
Letalski promet po številu IFR letov se je po strmem
padcu leta 2009, ki je bil posledica splošne gospodarske krize, v Republiki Sloveniji leta 2010 bistveno
hitreje opomogel (+4,8 % 2010/2009) kot v EU27
(0,2 % 2010/2009) in je v Republiki Sloveniji celo višji
kot leta 2008 (+0,4 % 2010/2008), kar pa ne velja za
EU27 (-7 % 2010/2008).
Podobno rast je opaziti tudi v zraËnem prostoru, v
katerem storitev izvaja družba (sektor Dolsko v fazi
preleta in trije terminali v fazi terminala), kjer se je
promet prav tako izrazito opomogel in presegel leto
2008 (+7 % 2010/2009; +0,3 % 2010/2008). Omenjeno gibanje prometa velja kot povpreËje obeh faz
letov (preletna in terminalna), pri Ëemer se je promet
v Republiki Sloveniji po posameznih fazah gibal zelo
razliËno. V fazi preleta je bila rast leta 2010 zelo izrazita tako za Republiko Slovenijo (+6,6 % 2010/2009;
+3,3 % 2010/2008), še posebno pa za sektor Dolsko
(+10,1 % 2010/2009; +4,4 % 2010/2008). Nasprotno
velja za fazo terminala, kjer je promet leta 2010 dodatno padel (-7,7 % 2010/2009; -17,8 % 2010/2008).
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Vzrok za višjo rast števila enot storitve je predvsem
višja rast prometa v sektorju Dolsko, kjer so zraËne
poti daljše, in rahel padec prometa v sektorju Mura,
kjer so zraËne poti krajše.
Število enot storitve v fazi terminala je bilo skladno z
negativnim gibanjem prometa in je leta 2010 še dodatno padlo (-6,06 % 2010/2009) ter v Republiki Sloveniji še zdaleË ni doseglo vrednosti iz leta 2008 (-17,17
% 2010/2008).
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Prikaz 22 IFR leti v fazi terminala
09/10

-8,9% -5,6% -3,1% -33,5% -7,5% -6,8% -7,6% -2,6% -5,6% -1,7% -7,6% -1,2%

Jan.
-8,9%

Feb.
-7,3%

Mar.
-5,8%

Apr.
-13,5%

Maj
-12,1%

Jun.
-11,0%

Jul.
-10,4%

Avg.
-9,3%

LETNA SPREMEMBA 2009/2010 DO VKLJUČNO 

Sept.
-8,9%

Okt.
-8,2%

Nov.
-8,1%

Dec.
-7,7%

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

(Vir: Eurocontrol (Statfor), Družba 2010)

Tabela 8 Osnovni podatki o prometu za posamezne letališke kontrole zra»nega prometa (LKZP)
Mesec/leto
Število operacij IFR leta 2010

LKZP
Portorož

LKZP
Maribor

LKZP
Brnik

1382

3467

37805

3,8

9,5

94,8

Povprečno dnevno število operacij IFR
Največje dnevno število operacij IFR

LKZP
Cerklje ob Krki

17

59

172

10901

25502

22901

11188

Povprečno dnevno število operacij VFR

29,9

59,5

62,6

45,1

Največje dnevno število operacij VFR

124

457

196

237

Število VFR leta 2010

Prikaz 23 Enote storitve v fazi terminala
09/10

-11,5% -7,1% -5,6% -35,9% -4,8% -7,2% -1,5% 1,9%

1,3%

0,9%

-7,5% -1,2%

Jan.
Feb.
-11,48% -9,41%

Sept.
-7,07%

Okt.
-6,30%

Nov.
-6,40%

Mar.
-8,06%

Apr.
Maj
Jun.
Jul.
Avg.
-15,79% -13,19% -11,94% -10,04% -8,24%

KUMULATIVNA SPREMEMBA ZA ISTO OBDOBJE MED LETOMA 2009 IN 2010 

Dec.
-6,06%

(Vir: Eurocontrol (CRCO), Družba 2010)

Grafikon vključuje servisne enote v slovenskem zračnem prostoru, za katere se zaračunava pristojbina v
fazi terminala. Podatek daje pregled nad prihodkom
v fazi terminala.
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]] 6.3]

ANALIZA REGULACIJ IN ZAMUD LETA 
2010
Leta 2010 je bilo kalkuliranih najmanj zamud v letalskem prometu v zadnjem desetletju. Objavljena konfiguracija (kapaciteta), kakor tudi naËrtovanje operativnega osebja, sta bila optimalna.
Regulacije in zamude leta 2010 za naš zraËni prostor
so bile:
zabeleženih je bilo 939 minut zamud,
zahtevanih devet regulacij, ki so bile objavljene v
sedmih dneh,
^^ zamude aprila so nastale zaradi vpliva vulkanskega pepela, vendar statistiËno niso vknjižene (zaprtje zraËnega prostora),
^^ zamude maja, junija in julija so nastale zaradi
vzdrževanja radarja,
^^ zamude julija so nastale zaradi vremena,
^^ zamude oktobra so nastale zaradi nepredvidenega
poveËanja prometa po glavni poletni sezoni.
^^
^^

Zamude leta 2010 so bile šestkrat manjše kakor zamude leta 2009. Koeficient zamud (ﬂdelay/flight«)
leta 2010 torej znaša 0,004, kar spet pomeni izjemen
dosežek.
Dogodki, ki so vplivali na pretok in kapaciteto zraËnega prostora:
aprila je prišlo do izbruha vulkana na Islandiji.
Vulkanski prah je ohromil letalski promet v celotni
ECAC regiji za veË kot en teden. Vpliv vulkanskega prahu na zaprtje našega zraËnega prostora je
trajal od 17. do 19. aprila 2010. Uvedene so bile
nove posebne procedure glede koordinacije in sodelovanja med službami;
^^ kapaciteta ACC Ljubljana se je leta 2010 dvignila
za 9 %;
^^ junija smo zvišali sektorsko kapaciteto na Upper
in Top sektorjih za 7 %;
^^

LETNO POROČILO 2010 KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, D. O. O.

zagotovili smo odprtost Ëetrtega sektorja za daljše
Ëasovno obdobje;
^^ pridobili smo šest dodatno licenciranih kontrolorjev;
^^ v regiji ﬂSOUTH-EAST AXIS« je bila rast prometa
najvišja v ECAC regiji, prav tako je bilo povzroËenih dvakrat veË zamud kot leta 2009. NajveË
zamud so povzroËile Avstrija, Hrvaška, GrËija in
Ciper.
^^
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7
Ključni načrti za leto 2011
in pričakovanja glede razvoja
družbe
Na podlagi naËrtovanega prometa in predvidenih
stroškov zagotavljanja navigacijskih služb zraËnega
prometa je družba za leto 2011 dosegla predvideno
znižanje cene za enoto storitve za 3,6 % v primerjavi z
letom 2010 v fazi preleta ter kljub znižanemu prometu
v fazi terminala ohranitev cene pristojbine terminala
na ravni iz leta 2010. Tako družba tudi leta 2011 sledi
usmeritvam evropskega komisarja za promet, Ministrstva za promet RS in pozivom Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov (IATA).
Poslovni naËrt, cilji družbe, naËrtovane investicije in
druge aktivnosti družbe leta 2011 so usklajeni s Petletnim strateškim poslovnim naËrtom družbe za obdobje
od 2011 do 2015. Sprejeti poslovni naËrt je podlaga za
izvajanje aktivnosti in poslovanje družbe leta 2011, kar
bo zagotovilo varno, kakovostno in uËinkovito izvajanje
dejavnosti vodenja in kontrole zraËnega prometa, uresniËitev investicij in s tem dolgoroËni razvoj in obstoj
družbe ter socialno varnost in motiviranost zaposlenih.

KljuËni naËrti družbe leta 2011 so skladno s sprejetim
Poslovnim naËrtom usmerjeni v uËinkovito opravljanje primarne dejavnosti, gospodarske javne službe
zagotavljanja storitev navigacijskih služb zraËnega
prometa v Republiki Sloveniji. S kakovostnim, fleksibilnim in stroškovno uËinkovitim opravljanjem
dejavnosti bo poslovanje družbe usmerjeno k najpomembnejšemu cilju, zagotavljanju varnosti v zraËnem
prometu.
Cilj družbe je tudi prepustnost zraËnega prometa,
zato je treba izvajati dejavnosti v tolikšnem obsegu,
kot ga bo zahteval promet, s Ëim manjšimi omejitvami in zamudami. Družba bo sledila potrebam glede
odprtosti vseh mednarodnih letališË 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 zraËnega prometa ATCC, izvedba potrebnih postopkov javnih naroËil,
izvedba vseh gradbeno-obrtniških in instalacijskih
del, dobava ter montaža operativne opreme in zaËetek selitve v novi objekt ob koncu leta 2011;
^^ vlaganja v posodobitev navigacijske, komunikacijske in nadzorne infrastrukture na obmoËju celotne države z namenom zagotavljanja ter ohranjanja ustrezne varnosti in prepustnosti zraËnega
prostora;
^^

V poslovnem naËrtu za leto 2011 je družba opredelila
naslednje cilje:
varnost zraËnega prometa,
prepustnost zraËnega prostora,
^^ projekt Center za vodenje in kontrolo zraËnega
prometa - ATCC,
^^ razvoj zaposlenih,
^^ mednarodno sodelovanje,
^^ obnovitev certifikata izvajalca navigacijskih služb
zraËnega prometa.
^^
^^
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ohranitev pravic zaposlenih skladno z veljavnima
Kolektivno pogodbo za dejavnost vodenja in kontrole zraËnega prometa in Podjetniško kolektivno
pogodbo;
^^ skrb za razvoj zaposlenih;
^^ progresiven razvoj sistema vodenja kakovosti družbe ter izvajanje vseh aktivnosti, ki so
potrebne za ohranjanje certifikata SIST EN
ISO9001:2008;
^^ vzpostavljanje sistema izpolnjevanja skupnih
zahtev za izvajanje navigacijskih služb zraËnega
prometa, ki na sistematiËno formalen in celovito
dokumentaren naËin opredeljuje obseg in naËine
dela ter ravnanj, za katere se šteje, da predstavljajo skladnost družbe s skupnimi zahtevami in kažejo, kako namerava družba izkazovati izpolnjevanje in izpolnjevati skupne zahteve za izvajanje
navigacijskih služb zraËnega prometa, ki jih izvaja;
^^ z izvajanjem notranjih presoj zagotavljati in
kontinuirano izboljševati skladnost z zahtevami
Uredbe (ES) št. 2096/2005 ter izvajanje vseh
aktivnosti, ki jih narekuje podaljšanje veljavnosti
certifikata izvajalca navigacijskih služb zraËnega
prometa;
^^ dokonËna ureditev razmerij v zvezi s sredstvi v
upravljanju, in sicer prenos infrastrukture za izvajanje navigacijskih služb zraËnega prometa kot
stvarni vložek države v družbo;
^^ slediti smernicam razvoja evropskega zraËnega
prostora z uspešnim sodelovanjem na mednarodnem podroËju, predvsem na podroËju regionalnega sodelovanja za vzpostavitev funkcionalnega
bloka zraËnega prostora v srednji Evropi;
^^ strokovno sodelovanje s pristojnimi državnimi
organi pri pripravi predpisov s podroËja dejavnosti
družbe.
^^

Med kljuËne naloge leta 2011 uvršËamo sodelovanje
pri pripravi NaËrta izvedbe 2012 — 2014 za Republiko
Slovenijo skladno z evropskimi predpisi o enotnem
evropskem nebu (SES), ki povzema zavezujoËe (in
druge) cilje uspešnosti, ki si jih je Republika Slovenija
zadala za prvo referenËno obdobje spremljanja kazalnikov uspešnosti (KPIs) med letoma 2012 in 2014 pri
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zagotavljanju navigacijskih služb zraËnega prometa.
Glavni namen naËrta je doloËiti usmeritve in naËine
doseganja predvidenih ciljev uspešnosti na kljuËnih
podroËjih (KPAs) zmogljivosti in stroškovne uËinkovitosti.
Po napovedih Eurocontrolovega oddelka za strateške
napovedi STATFOR za Eurocontrolovo obmoËje statistiËnega sklicevanja (Eurocontrol Statistical Reference
Area — ESRA), objavljenih februarja 2011, naj bi rast
letalskega prometa leta 2011 za slovenski zraËni prostor znašala 5,1 odstotka oziroma predvideva povpreËno 3,7-odstotno letno rast letalskega prometa
za Republiko Slovenijo v naslednjem srednjeroËnem
obdobju (2010-2017).
PriËakovan razvoj družbe naj bi šel v smeri ohranjanja
in doseganja zahtevane ravni delovanja na kljuËnih
podroËjih poslovanja. S stališËa Sektorja zraËnega prometa si bomo na podlagi NaËrta izvedbe prizadevali
uresniËiti vse zavezujoËe cilje, povezane z zagotavljanjem zadostnih kapacitet in povpreËnih preletnih
zamud upravljanja pretoka zraËnega prometa v okviru
ACC Ljubljana.
Na aktivnost Sektorja letalskih informacij leta 2011 in
naprej bo moËno vplivala Uredba 73/2010/EU, ki je
bila sprejeta v zaËetku leta 2010 in predpisuje zahteve
glede kakovosti letalskih podatkov in letalskih informacij za enotno evropsko nebo. Tako bo leta 2011
ena izmed pomembnejših nalog na podroËju Sektorja
letalskih informacij priprava vse potrebne dokumentacije za vzpostavitev lastne baze letalskih podatkov,
tako imenovane baze AIXM (Aeronautical Information
Exchange Model), ki bo povezljiva od izvora podatkov
do konËnega uporabnika brez roËnega posredovanja,
kar je pogoj za doseganje kakovosti podatkov in informacij, ki jo nalaga Uredba 73/2010/EU.
Na podroËju letalskih telekomunikacij bo glavnina razvojne aktivnosti usmerjena v naËrtovanje in opremljanje novega Centra za vodenje in kontrolo zraËnega
prometa - ATCC. Poleg tega so naËrtovane investicije
v navigacijsko opremo — dokonËana bo posodobitev v
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radio-navigacijsko sredstvo VOR/DME Dolsko, dodatno
sredstvo pa bo postavljeno v Portorožu, s Ëimer bo
poleg pozitivnega prispevka k varnosti poveËana kapaciteta dela zraËnega prostora. Na podroËju nadzornih
sistemov se bodo nadaljevale aktivnosti v zvezi s pridobitvijo nove radarske lokacije, na kateri bo v naslednjem letu postavljen posodobljen radar ﬂWatchman«.
Tako bo zagotovljeno dolgoroËno neodvisno pokrivanje Republike Slovenije z lastnim radarskim signalom
tudi v naËinu MODE-S. PodroËje avtomatiziranih
sistemov bo pomembno predvsem zaradi priprav na
selitev v nov center, hkrati pa so leta 2011 naËrtovane
manjše posodobitve sistema za obdelavo podatkov o
letih, predvsem nadgradnje z nujno potrebnimi funkcionalnostmi ter protokoli, ki bodo od leta 2011 in 2012
naprej obvezni za vse Ëlanice EU.
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1
Poročilo neodvisnega revizorja
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2
Računovodski izkazi družbe
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] ] 2.1

]
BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2010
   Preteklo leto
SREDSTVA
A.

Stanje
31. 12. 2009

19.162.066

15.773.256

18.436.655

314.591

1.850.177

1.850.177

3.2.1.

52.401

59.324

59.324

3.2.2.
3.2.3.

262.190
18.592.471
480.172
221.680
258.492
8.469.483
7.673

1.790.853
13.660.511
118.703
0
118.703
9.299.751
10.156

1.790.853
16.323.910
1.750.687
0
1.750.687
10.331.166
10.156

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne
razmejitve
1.
2.

2.
3.

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Opredmetena osnovna sredstva
Zemljišča in zgradbe
a) Zemljišča
b) Zgradbe
Proizvajalna oprema
Druga oprema

4.

Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo

9.635.143

4.231.901

4.231.901

a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji oz. izdelavi

9.635.143

4.231.901

4.231.901

0
0
0
0
0
255.004
5.035.747

0
0
0
0
0
262.568
4.013.799

0
0
0
0
0
262.568
4.013.799

0
233.218
233.218
1.401.000
1.401.000
3.367.880
3.138.667
229.213
33.649
377.911

0
208.554
208.554
800.000
800.000
2.668.770
2.401.396
267.374
336.475
480.867

0
208.554
208.554
800.000
800.000
2.668.770
2.401.396
267.374
336.475
480.867

24.575.724

20.267.922

22.931.321

II.
1.

III.
IV.
1.
2.
V.
VI.
B.
I.
II.
1.
III.
1.
IV.
1.
2.
V.

Dolgoročne premoženjske pravice (patenti, licence,
blagovne znamke)

TekoËe leto

Stanje
1. 1. 2010

DolgoroËna sredstva
I.

C.

Pojasnila

Naložbene nepremičnine
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
Dolgoročno dana posojila
Dolgoročne poslovne terjatve
Odložene terjatve za davke
KratkoroËna sredstva
Sredstva, namenjena za prodajo
Zaloge
Material in surovine
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročna posojila
Kratkoročne poslovne terjatve
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
Denarna sredstva
KratkoroËne aktivne Ëasovne razmejitve
SREDSTVA  SKUPAJ

3.2.4.

3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.

3.2.8.
3.2.9.
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Preteklo leto
OBVEZNOST DO VIROV SREDSTEV
A.

Kapital
I.
1.

TekoËe leto

3.2.10.

Stanje
1. 1. 2010

Stanje
31. 12. 2009

4.101.966

3.602.640

3.602.640

Vpoklicani kapital

1.091.118

1.091.118

1.091.118

Osnovni kapital

1.091.118

1.091.118

1.091.118

II.

Kapitalske rezerve

0

0

0

III.

Rezerve iz dobička

109.112

109.112

109.112

Zakonske rezerve

109.112

109.112

109.112

0

0

0

2.402.410

1.841.118

1.841.118

1.
IV.

Presežek iz prevrednotenja

V.

Preneseni čisti dobički iz preteklih let

VI.

Prenesena čista izguba iz preteklih let

0

0

0

VII.

Čisti dobiček poslovnega leta

499.326

561.292

561.292

VIII.

Čista izguba poslovnega leta

0

0

0

2.317.714

2.696.163

2.696.163

1.750.083

1.809.468

1.809.468

Rezervacije in dolgoroËne pasivne Ëasovne
razmejitve

B.
1.

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti

2.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

C.

3.2.11.

DolgoroËne obveznosti
I.

Dolgoročne finančne obveznosti
1.

II.
III.

3.2.12.

Dolgoročne finančne obveznosti do bank
Dolgoročne poslovne obveznosti

1.

3.2.13.

Druge dolgoročne poslovne obveznosti
Odložene obveznosti za davke

».

KratkoroËne obveznosti
I.

Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev

II.

Kratkoročne finančne obveznosti
1.

III.
2.
3.

3.2.14.

Kratkoročne finančne obveznosti do bank
Kratkoročne poslovne obveznosti

1.

D.

Pojasnila

3.2.15.

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi
predujmov
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
KratkoroËne pasivne Ëasovne razmejitve
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
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3.2.16.

567.631

886.695

886.695

9.907.230

8.706.731

11.370.130

4.660.534

2.665.834

2.665.834

4.660.534

2.665.834

2.665.834

5.246.696

6.040.897

8.704.296

5.246.696

6.040.897

8.704.296

0

0

0

7.254.862

5.259.601

5.259.601

0

0

0

575.000

323.132

323.132

575.000

323.132

323.132

6.679.862

4.936.469

4.936.469

3.936.862

2.791.263

2.791.263

154

11

11

2.742.846

2.145.195

2.145.195

993.952

2.787

2.787

24.575.724

20.267.922

22.931.321
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]] 2.2]

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA OBDOBJE OD 1. 1. DO 31. 12. 2010
Besedilo
A

»ISTI PRIHODKI OD PRODAJE
1.

Čisti prihodki od prodaje v Sloveniji

2.

Čisti prihodki od prodaje v EU

3.

Čisti prihodki od prodaje v tujini

Pojasnila

TekoËe leto

Preteklo leto

3.2.17.

30.142.410

27.192.870

712.066

841.878

29.427.814

26.350.992

2.530

0
0

B

SPREMEMBE VREDNOSTI ZALOG

0

C

USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE

0

0

D

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

156.615

294.202

29.554.947

26.668.226

7.042.046

5.043.720

E

POSLOVNI ODHODKI
1.

Stroški blaga, materiala in storitev
a)

Nabavna vrednost prodanega blaga

b)

Stroški materiala

3.2.21.

c)

Stroški storitev

3.2.22.

6.695.615

4.680.271

Stroški dela

3.2.23.

18.797.041

17.227.580

14.261.337

13.138.358

3.644.817

3.241.287

2.
a)

Stroški plač

b)

Stroški socialnih zavarovanj

c)

Drugi stroški dela

3.

Odpisi vrednosti
a)
b)
c)

4.

3.2.24.

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

F

DOBI»EK IZ POSLOVANJA

G

FINAN»NI PRIHODKI

3.2.25.
3.2.19.

0

0

346.431

363.449

890.887

847.935

2.013.401

2.614.222

1.465.738

2.413.338

1.432

25.011

546.231

175.873

1.702.459

1.782.704

744.078

818.846

404

1.717

1.

Finančni prihodki iz danih posojil

280

197

2.

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

124

1.520

64.273

141.471

H

I

3.2.18.

FINAN»NI ODHODKI
1.

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb

2.

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

3.

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

3.2.26.

DRUGI PRIHODKI

3.2.20.
3.2.27.

J

DRUGI ODHODKI

K

CELOTNI DOBI»EK

L

DAVEK IZ DOBI»KA

M

ODLOŽENI DAVKI

N

»ISTI DOBI»EK POSLOVNEGA LETA

3.2.29.

0

0

64.167

135.413

106

6.058

16.573

48.658

4

2.844

696.778

724.906

189.888

177.031

(7.564)

13.417

499.326

561.292
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]] 2.3]

IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJO»EGA DONOSA ZA LETO 2010
Besedilo
A

»ISTI POSLOVNI IZID OBRA»UNSKEGA OBDOBJA

B

Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev

C

Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za
prodajo

D

Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov podjetij v
tujini (vplivov sprememb deviznih tečajev)

E

Druge sestavine vseobsegajočega donosa

F

CELOTNI VSEOBSEGAJAO»I DONOS POSLOVNEGA OBDOBJA

TekoËe leto

Preteklo leto

499.326

561.292

499.326

561.292

Izkaz drugega vseobsegajoËega donosa je sestavljen po razliËici I skladno s SRS 25.8..

]] 2.4]

IZKAZ UPORABE BILAN»NEGA DOBI»KA ZA LETO 2010
             Podatki

TekoËe leto

Preteklo leto
561.292

A.

»isti dobiËek poslovnega leta

499.326

B.

»ista izguba poslovnega leta

0

0

C.

Preneseni Ëisti dobiËek

2.402.410

1.850.080

».

Prenesena Ëista izguba

0

0

D.

Zmanjšanje kapitalskih rezerv

0

0

E.

Zmanjšanje rezerv iz dobiËka

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.
F.

Zmanjšanje drugih rezerv iz dobička

0

0

PoveËanje rezerv iz dobiËka

0

8.962

1.

Povečanje zakonskih rezerv

2.

Povečanje rezerv za lastne delnice in
lastne poslovne deleže

8.962
0

3.

Povečanje statutarnih rezerv

0

0

4.

Povečanje drugih rezerv iz dobička

0

0

0

G.

BILAN»NI DOBI»EK

2.901.736

2.402.410

H.

BILAN»NA IZGUBA

0

0
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]] 2.5]

IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA LETO 2010
Postavke
A.

TekoËe leto

Preteklo leto

Postavke izkaza poslovnega izida

2.028.937

3.114.384

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

30.315.598

27.535.730

-28.089.209

-24.257.732

-197.452

-163.614

2.477.317

1.145.096

Začetne manj končne poslovne terjatve

-699.110

-452.129

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve

1.631.619

1.094.626

Začetne manj končne odložene terjatve za davek

7.564

-13.417

Denarni tokovi pri poslovanju
a)

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
b)

Spremembe Ëistih obratnih sredstev (in Ëasovnih razmejitev, rezervacij ter
odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja

Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

c)
B.

0

0

Začetne manj končne zaloge

-24.664

-47.510

Končni manj začetni poslovni dolgovi

949.192

-234.281

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije

612.716

797.807

4.506.245

4.259.480

Prejemki pri naložbenju

404

3.075

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

404

1.717

Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov
pri poslovanju (a + b)
Denarni tokovi pri naložbenju

a)

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev
b)

Izdatki pri naložbenju
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb

c)
C.

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

0

1.358

-6.991.780

-2.583.120

-6.390.780

-1.783.921

-601.000

-799.199

-6.991.376

-2.580.045

17.330.165

15.471.980

Denarni tokovi pri financiranju
a)

Prejemki pri financiranju
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti

b)

17.330.165

15.471.980

-15.147.869

-16.895.800

-64.273

-141.471

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti

-15.083.596

-16.431.197

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

2.182.296

-1.423.820

Izdatki pri financiranju
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti

c)
».

KonËno stanje denarnih sredstev
x)

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

y)

Začetno stanje denarnih sredstev

-323.132

33.649

336.475

-302.826

255.615

336.475

80.860

Izkaz denarnih tokov je sestavljen po razliËici II, oziroma po posredni metodi, skladno s SRS 26.
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]] 2.6]

IZKAZ GIBANJA KAPITALA LETA 2010
   Postavke kapitala
A

Stanje 1. januarja 2010

B.2.

Celotni vseobsegajoËi donos
poroËevalskega obdobja

a)

Vnos čistega poslovnega izida
poročevalskega obdobja

B.3.

Spremembe v kapitalu

b)

Razporeditev dela čistega dobička
poročevalskega obdobja na druge sestavine
kapitala po sklepu organov vodenja in
nadzora

c)

Razporeditev dela čistega dobička za
oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu
skupščine

C.

Stanje 31. decembra 2010

Osnovni
kapital

Zakonske
rezerve

I/1

III/1

V

1.091.118

109.112

1.841.118

561.292

3.602.640

0

0

0

499.326

499.326

499.326

499.326

561.292

-561.292

0

561.292

-561.292

0

2.402.410

499.326

4.101.966

»isti dobiËek
poslovnega leta

Skupaj
kapital

0

1.091.118

0

109.112

Preneseni
»isti dobiËek
Ëisti dobiËek poslovnega leta
VII

Skupaj
kapital
A

]] 2.7]

IZKAZ GIBANJA KAPITALA LETA 2009

Postavke kapitala
A

Stanje 1. januarja 2009

B.2.

Celotni vseobsegajoËi donos
poroËevalskega obdobja

a)

Vnos čistega poslovnega izida
poročevalskega obdobja

B.3.

Spremembe v kapitalu

b)

Razporeditev dela čistega dobička
poročevalskega obdobja na druge
sestavine kapitala po sklepu organov
vodenja in nadzora

c)

Razporeditev dela čistega dobička za
oblikovanje dodatnih rezerv po sklepu
skupščine

C.

Stanje 31. decembra 2009
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Osnovni
kapital

Zakonske
rezerve

Preneseni Ëisti
dobiËek

I/1

III/1

V

VII

A

1.091.118

100.150

1.206.240

643.840

3.041.348

0

0

0

561.292

561.292

561.292

561.292

634.878

-643.840

0

634.878

-643.840

-8.962

0

8.962

8.962
1.091.118

109.112

8.962
1.841.118

561.292

3.602.640
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3
Priloga k računovodskim
izkazom

]] 3.1]

POVZETEK RA»UNOVODSKIH
USMERITEV IN PREDPOSTAVK
RaËunovodski izkazi so sestavljeni skladno s Slovenskimi raËunovodskimi standardi (v nadaljevanju: SRS) in
Zakonom o gospodarskih družbah. Podatki v raËunovodskih izkazih temeljijo na knjigovodskih listinah in
poslovnih knjigah, vodenih skladno s SRS.
Pri pripravi so upoštevane temeljne raËunovodske
predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, Ëasovne neomejenosti delovanja ter kakovostne
znaËilnosti raËunovodskih izkazov, to so predvsem
razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.
Pri raËunovodskih usmeritvah so upoštevana osnovna
raËunovodska naËela: previdnost, prednost vsebine
pred obliko in pomembnost.
Neopredmetena sredstva in dolgoroËne aktivne
Ëasovne razmejitve
Neopredmetena sredstva vkljuËujejo naložbe v pridobljene pravice do industrijske lastnine in druge pravice
ter dobro ime prevzetega podjetja. So nedenarna sredstva in praviloma fiziËno ne obstajajo.
Za neopredmeteno sredstvo se v poslovnih knjigah
izkazujejo posebej nabavne vrednosti oziroma prevrednotene nabavne vrednosti, posebej popravki vredno-

sti 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. »e se priËakovana doba koristnosti
neopredmetenega sredstva s konËno dobo koristnosti
pomembno razlikuje od prejšnje ocene ter Ëe se pomembno spremenijo priËakovanja gospodarskih koristi
od sredstva, je treba dobo amortiziranja in metodo
amortiziranja ustrezno spremeniti. Razlika med Ëistim
donosom ob odtujitvi in knjigovodsko vrednostjo odtujenega neopredmetenega sredstva se prenese med
prevrednotovalne poslovne prihodke, Ëe je Ëisti donos
ob odtujitvi veËji od knjigovodske vrednosti, oziroma
med prevrednotovalne poslovne odhodke, Ëe je knjigovodska vrednost veËja od Ëistega donosa ob odtujitvi.
»e se knjigovodska vrednost neopredmetenega sredstva poveËa zaradi prevrednotenja, se poveËanje prizna
neposredno v kapitalu kot presežek iz prevrednotenja
in izkaže kot postavka v izidu vseobsegajoËega donosa. PoveËanje iz prevrednotenja pa se v poslovnem
izidu pripozna, kadar odpravlja zmanjšanje iz prevrednotenja istega sredstva, ki je bilo prej pripoznano v
poslovnem izidu.
Družba mora preverjati, ali je neopredmeteno sredstvo
z nedoloËeno dobo koristnosti oziroma neopredmete-
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no sredstvo, ki se še ne uporablja, oslabljeno tako, da
na dan sestave raËunovodskih 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 Ëemer 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, Ëe 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.
V dejansko nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva so vkljuËeni njegova nakupna cena
in vsi stroški, ki jih je mogoËe neposredno pripisati
njihovi usposobitvi za nameravano uporabo, ter ocena stroškov razgradnje, odstranitve in obnove. »e je
nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva
velika, se razporedi na njegove dele. Pozneje nastali
stroški, ki so povezani z opredmetenim osnovnim
sredstvom, poveËujejo njegovo nabavno vrednost,
Ëe se poveËujejo prihodnje koristi v primerjavi s prej
ocenjenimi.

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. PoveËanje knjigovodske vrednosti
zaradi prevrednotenja se prizna neposredno v kapitalu
kot presežek iz prevrednotenja in izkaže kot postavka v
Izidu vseobsegajoËega donosa. PoveËanje iz prevrednotenja pa se pripozna v poslovnem izidu, Ëe 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 veËja.
Amortizacija je obraËunana od izvirne nabavne vrednosti amortizirljivih sredstev, zmanjšana za ocenjeno
preostalo vrednost. Osnovna sredstva se amortizirajo
posamiËno. Uporablja se enakomerni Ëasovni obraËun
amortiziranja. »e se v obraËunskem obdobju metoda
amortiziranja spremeni, je treba izmeriti uËinke spremembe, jih opisati in navesti razloge za spremembe.
Amortizacija je obraËunana po stopnjah, ki so doloËene za posamezno osnovno sredstvo in se med
obraËunskim letom ne spreminjajo. Uporabljene amortizacijske stopnje so podane v pojasnilu k opredmetenim osnovnim sredstvom.

Opredmetena osnovna sredstva podjetja se vrednotijo
po modelu nabavne vrednosti.

DolgoroËne in kratkoroËne finanËne naložbe

Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev je
sprememba njihove knjigovodske vrednosti in se pojavi
zaradi uporabe modela prevrednotenja in zmanjšanje
njihove knjigovodske vrednosti zaradi oslabitve.

FinanËne naložbe so finanËna sredstva, ki se v bilanci stanja izkazujejo kot dolgoroËne in kratkoroËne
finanËne naložbe. DolgoroËne naložbe so tiste, ki
jih ima družba v posesti dalj kot leto dni in jih ne
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namerava prodati. Tiste dolgoroËne finanËne naložbe
v finanËne dolgove drugih družb, države ali drugih izdajateljev (finanËne naložbe v posojila), ki zapadejo v
plaËilo v letu dni po dnevu bilance stanja, se v bilanci
stanja prenesejo med kratkoroËne finanËne naložbe.
FinanËne naložbe se pri zaËetnem pripoznanju razvrstijo v:
finanËna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida,
^^ finanËne naložbe v posesti do zapadlosti v plaËilo,
^^ finanËne naložbe v posojila ali
^^ za prodajo razpoložljiva finanËna sredstva.

Podjetje obraËuna odloženi davek z uporabo metode
obveznosti po bilanci stanja, ki se osredotoËa na zaËasne razlike. ZaËasne razlike so razlike med davËno vrednostjo posameznega sredstva ali obveznosti in njegovo oziroma njeno oziroma knjigovodsko vrednostjo v
bilanci stanja. DavËna vrednost posameznega sredstva
ali obveznosti je znesek, ki se prisodi temu sredstvu ali
obveznosti pri obraËunu davka.

^^

FinanËne naložbe se v zaËetku izkazujejo po pošteni
vrednosti. »e gre za finanËno sredstvo, ki ni razvršËeno
med finanËna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida, je treba zaËetni pripoznani vrednosti prišteti stroške posla, ki izhajajo neposredno iz
nakupa ali izdaje finanËnega sredstva.
»e podjetje obraËunava finanËno naložbo po datumu
poravnave, mora naložbo, ki bo pozneje izmerjena po
nabavni vrednosti ali odplaËni vrednosti, pripoznati na
zaËetku po njeni pošteni vrednosti na datum trgovanja, poveËani za stroške posla.
Prevrednotovanje finanËnih naložb je sprememba njihove
knjigovodske vrednosti. Kot prevrednotovanje se ne štejejo pogodbeni pripisi obresti in druge spremembe glavnice
naložbe. Pojavi se predvsem kot prevrednotovanje finanËne naložbe na njihovo pošteno vrednost, prevrednotovanje finanËnih naložb zaradi oslabitve ali prevrednotovanje finanËnih naložb zaradi odprave njihove oslabitve.
Poštena vrednost je dokazana, Ëe jo je mogoËe zanesljivo izmeriti.
Odloženi davki

DavËna vrednost sredstva je znesek, ki se pri obraËunu
davka odšteje od vsake obdavËljive gospodarske koristi,
ki priteËe v podjetje, kadar se z njo povrne knjigovodska vrednost sredstva. »e gospodarska korist ni
obdavËljiva, je davËna vrednost sredstva enaka njegovi
knjigovodski vrednosti.
Terjatve
Terjatve se v zaËetku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo tudi
plaËane.
Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane
oziroma ne bodo poravnane v celotnem znesku, je
treba šteti kot dvomljive, Ëe se zaradi njih zaËne 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 zaËelo
sodne postopke izterjave, za kupce v likvidaciji in nad
katerimi je bil zaËet postopek prisilne poravnave ali
steËajni postopek.
Terjatve, izražene v tuji valuti, se na dan bilance stanja
preraËunajo v domaËo valuto po referenËnem teËaju
ECB. PoveËanje terjatev poveËuje finanËne prihodke,
zmanjšanje terjatev pa poveËuje finanËne odhodke.

Obravnava terjatev in obveznosti za odloženi davek je
rezultat obraËunavanja sedanjih in prihodnjih davËnih
posledic.
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Denarna sredstva
Denar je zakonsko plaËilno sredstvo, ki je posrednik
pri menjavi poslovnih uËinkov v razmerah blagovnega
gospodarstva, trga in delitve dela. Denar so gotovina,
knjižni denar in denar na poti.
KratkoroËne Ëasovne razmejitve
KratkoroËne Ëasovne 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
fiziËne osebe, do katerih bodo tedaj nastale prave
terjatve in dolgovi, s sredstvi pa so mišljeni izdelki ali
storitve, ki jih bodo bremenile.
KratkoroËne Ëasovne razmejitve so lahko usredstvene
(aktivne) kratkoroËne Ëasovne razmejitve ali udolgovljene (pasivne) kratkoroËne Ëasovne razmejitve.
Kapital
Celotni kapital podjetja se obvezno razËlenjuje na
vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobiËka, preneseni Ëisti poslovni izid, Ëisti 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 dolgoroËne pasivne
Ëasovne razmejitve
Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujoËih preteklih dogodkov in se bodo po
predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo
doloËeno, ter katerih velikosti je mogoËe le približno
oceniti. DolgoroËne pasivne Ëasovne razmejitve izka-
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zujejo odložene prihodke (državne podpore in donacije, prejete za pridobitev osnovnih sredstev oziroma
za pokrivanje doloËenih stroškov), ki bodo v obdobju,
daljšem od leta dni, pokrili odložene odhodke. Z njimi
pokrivamo stroške amortizacije teh sredstev oziroma
doloËene druge stroške in se porabijo s prenašanjem
med prihodke.
Z rezervacijami v obliki vnaprej vraËunanih stroškov
pa pokrivamo v prihodnosti nastale stroške oziroma
odhodke in lahko nastanejo iz naslova reorganizacije,
priËakovanih izgub iz koËljivih 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 dolgoroËne pasivne Ëasovne razmejitve
se ne prevrednotujejo. Na koncu obraËunskega obdobja se popravijo tako, da je njihova vrednost enaka
sedanji vrednosti izdatkov, ki so po predvidevanjih
potrebni za poravnavo obveze.
Po koncu obraËunskega obdobja, za katerega je bila
oblikovana rezervacija, se njen celotni neporabljen del
prenese med ustrezne prihodke.
Obveznosti
KratkoroËne in dolgoroËne obveznosti se na zaËetku
ovrednotijo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin o
njihovem nastanku.
DolgoroËne obveznosti se izkazujejo kot dolgoroËne
finanËne obveznosti in dolgoroËne poslovne obveznosti. DolgoroËne finanËne obveznosti so dolgoroËna
posojila, dolgoroËne poslovne obveznosti pa so dolgoroËni blagovni krediti, dolgoroËne meniËne obveznosti,
dolgoroËne poslovne obveznosti na podlagi predujmov, druge dolgoroËne poslovne obveznosti in obveznosti za odloženi davek. PoveËujejo se za pripisane
obresti ali zmanjšujejo za odplaËane zneske in more-
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bitne drugaËne poravnave, Ëe o tem obstaja sporazum
z upnikom.
Del dolgoroËnih obveznosti, ki je že zapadel v plaËilo,
in del dolgoroËnih obveznosti, ki bo zapadel v plaËilo
v letu dni, se v bilanci stanja preneseta med kratkoroËne obveznosti.
Pri kratkoroËnih obveznostih se loËeno izkazujejo
kratkoroËne finanËne obveznosti in kratkoroËne poslovne obveznosti. KratkoroËne finanËne obveznosti so
dobljena posojila. KratkoroËne poslovne obveznosti so
dobljeni predujmi in varšËine od kupcev, obveznosti do
dobaviteljev doma in v tujini, obveznosti za nezaraËunano blago in storitve, obveznosti do delavcev, obveznosti do državnih institucij in druge obveznosti.
DolgoroËni in kratkoroËni dolgovi, izraženi v tuji valuti,
se na dan bilance stanja preraËunajo v domaËo valuto
po referenËnem teËaju ECB. PoveËanje kratkoroËnih
dolgov poveËuje redne finanËne odhodke, zmanjšanje
dolgoroËnih dolgov pa redne finanËne prihodke.
Prihodki
Prihodki se razËlenjujejo na poslovne prihodke, finanËne prihodke in druge prihodke.
a) Poslovni prihodki
Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi uËinki.
Prihodke od prodaje sestavljajo prodajne vrednosti
trgovskega blaga in materiala ter opravljenih storitev v
obraËunskem 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 plaËila.
Drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi uËinki,
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) Finan»ni prihodki
FinanËni prihodki so prihodki od naložbenja. Pojavljajo se v zvezi s finanËnimi naložbami in tudi v zvezi s
terjatvami v obliki obraËunanih obresti, deležev v dobiËku drugih in kot prevrednotovalni finanËni prihodki.
Prevrednotovalni finanËni prihodki se pojavijo ob odtujitvi finanËnih naložb.
Odhodki
Odhodki se razvršËajo na poslovne odhodke, finanËne
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, Ëe zmanjšanje
njihove vrednosti ni krito s presežkom iz prevrednotenja kapitala iz njihove predhodne okrepitve.
b) Finan»ni odhodki
FinanËni 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 finanËnih
odhodkov. Prevrednotovalni finanËni odhodki se pojavijo v zvezi s finanËnimi naložbami zaradi njihove
oslabitve, Ëe zmanjšanje njihove vrednosti ni krito s
presežkom iz prevrednotenja kapitala.
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]] 3.2]

POJASNILA K POSTAVKAM
RA»UNOVODSKIH IZKAZOV
Vsa pojasnila se nanašajo na leto 2010, Ëe ni drugaËe
navedeno. Denarne enote v preglednicah so izkazane v
EUR brez centov.
Splošna pojasnila
Vlada Republike Slovenije in javno podjetje KZPS
d.o.o. sta 1. 12. 2006 podpisali Pogodbo o ureditvi
medsebojnih razmerij v zvezi z doloËeno infrastrukturo
navigacijskih služb zraËnega prometa (v nadaljevanju
Pogodba o infrastrukturi), s katero je bila infrastruktura dana družbi v upravljanje.
Glede na SRS 35, kjer je doloËeno, da imajo družbe
sredstva v upravljanju raËunovodsko evidentirana najdlje do 31. decembra 2009, sta leta 2009 Ministrstvo
za promet RS in Ministrstvo za finance RS odloËila, da
je najprimernejša oblika prihodnje ureditve lastništva
sredstev v upravljanju ter uporabe infrastrukture za
vodenje in kontrolo zraËnega prometa prenos infrastrukture na družbo kot kapitalski vložek, za kar je
bilo treba uskladiti Zakon o zagotavljanju navigacijskih služb zraËnega prometa. Zakon o spremembah
in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju navigacijskih
služb zraËnega prometa (Uradni list RS, št. 109/09) (v
nadaljevanju: Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zraËnega
prometa)je bil sprejet 16. 12. 2009 in je zaËel veljati
12. 1. 2010. S sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb
zraËnega prometa je bil omogoËen prenos infrastrukture na družbo kot kapitalski vložek Republike Slovenije. Prenos infrastrukture v smislu stvarnega vložka
naj bi se opravil leta 2010, preknjižba pa naj bi bila
izvedena 1. 1. 2010.
Prenos v smislu doloËil Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb
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zraËnega prometa leta 2010 ni bil opravljen, zato je
Vlada Republike Slovenije sprejela sklep št. 372004/2011/6, da se z družbo sklene Pogodba o ureditvi
medsebojnih razmerij v zvezi s sredstvi za zagotavljanje navigacijskih služb zraËnega prometa v prehodnem
obdobju (v nadaljevanju: Najemna pogodba), s katero
se zagotovi storitev vodenja in kontrole zraËnega
prometa na varen, uËinkovit, nepretrgan in trajnosten
naËin, kot je doloËeno v Uredbi 2096/2005/ES, s sredstvi v najemu v obdobju od 1. 1. 2010 do zakljuËka
postopka dokapitalizacije družbe. Najemno pogodbo
sta podpisala Ministrstvo za promet RS, po pooblastilu
Vlade Republike Slovenije, in družba.
V Bilanci stanja je razviden ustrezen popravek preteklega obdobja, ki se odraža na zmanjšanju dolgoroËnih sredstev in zmanjšanju dolgoroËnih obveznosti
(glej pojasnila 3.2.3 in 3.2.13.).
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3.2.1

DolgoroËne premoženjske pravice

LETO 2010
Nabavna vrednost
Vsebina
Dolgoročne premoženjske pravice
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
Skupaj

Stanje
1. 1. 2010

Pridobitev

Prenos v
uporabo

Odtujitev

Stanje
31. 12. 2010

272.502

44.027

0

0

316.529

0

0

0

0

0

272.502

44.027

0

0

316.529

Stanje
1. 1. 2010

Amortizacija

Prenos v
uporabo

Odtujitev

Stanje
31. 12. 2010

213.178

50.950

0

0

264.128

0

0

0

0

0

213.178

50.950

0

0

264.128

Stanje
1. 1. 2010

PoveËanje

Prenos v
uporabo

Zmanjšanje

Stanje
31. 12. 2010

59.324

44.027

0

50.950

52.401

0

0

0

0

0

59.324

44.027

0

50.950

52.401

Popravek vrednosti
Vsebina
Dolgoročne premoženjske pravice
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
Skupaj
Neodpisana vrednost
Vsebina
Dolgoročne premoženjske pravice
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
Skupaj
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Leto 2009
Nabavna vrednost
Vsebina
Dolgoročne premoženjske pravice

Stanje
1. 1. 2009

Pridobitev

Prenos v
uporabo

Odtujitev

Stanje
31. 12. 2009

205.837

68.624

0

1.959

272.502

Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
SKUPAJ

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

PoveËanje

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
DolgoroËno odloženi stroški razvijanja

3.2.2

DolgoroËne aktivne Ëasovne razmejitve

Družba je leta 2008 skladno s predpisi Evropske unije
in doloËili 9. poglavja Uvoda v SRS na podlagi sprememb raËunovodskih ocen sprejela prilagoditev knjigovodske vrednosti dela sredstev, ki temeljijo na novih
informacijah, ob utemeljeni predpostavki sedanjih in
prihodnjih gospodarskih koristi.
Vsebina
Dolgoročne AČR
Dolgoročne AČR – »under recovery«
SKUPAJ
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UËinek spremembe raËunovodske ocene je leta 2008
vplival na oblikovanje dolgoroËnih aktivnih Ëasovnih
razmejitev in pripoznavanja prihodkov v višini 1.718
tisoË EUR. »asovne razmejitve so bile leta 2010 odpravljene. Podrobnejša razkritja v zvezi s predpisi Evropske unije so opisana v toËki 3.2.11.

Stanje
1. 1. 2009

PoveËanje

Zmanjšanje

Stanje
31. 12. 2010

72.789

192.000

2.599

262.190

1.718.064

0

1.718.064

0

1.790.853

192.000

1.720.663

262.190
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3.2.3

Opredmetena osnovna sredstva

Leto 2010
Nabavna vrednost
Vsebina
zemljišča
zgradbe v lasti

Stanje
31. 12. 2009

Stanje
1. 1. 2010

Pridobitev

Prenos v
uporabo

Odtujitev

Stanje
31. 12. 2010

0

0

221.680

0

0

221.680

130.087

130.087

147.755

0

0

277.842

0

0

0

0

0

3.425.977

5.321.407

516.888

0

8.230.496

12.403.925

567.924

0

44.107

12.927.742

75.664

0

0

3.816

71.848

0

0

0

0

0

805.925

810.399

211.678

0

1.404.646

zgradbe v upravljanju

1.849.292

nepremičnine v
gradnji – v lasti

3.425.977

proizvajalne naprave
in stroji v lasti

11.698.754

proizvajalne naprave
in stroji – stvarni
vložek

75.664

proizvajalne naprave
in stroji v upravljanju

5.379.725

proizvajalne naprave
in stroji v gradnji

805.925

drobni inventar v lasti
SKUPAJ

Popravek
otvoritve

(1.849.292)

705.171

(5.379.725)

90.249
23.455.673 (6.523.846)

90.249

7.614

0

1.279

96.584

16.931.827

7.076.779

728.566

49.202

23.230.838
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Popravek vrednosti
Vsebina

Stanje
31. 12. 2009

zemljišča
zgradbe v lasti
zgradbe v upravljanju

Popravek
otvoritve

Prenos v
uporabo

Odtujitev

Stanje
31. 12. 2010

0

0

0

0

0

0

11.384

7.966

0

0

19.350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.148.302

1.381.591

0

44.107

4.485.786

31.536

15.135

0

2.351

44.320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

217.308
0

proizvajalne naprave in
stroji v lasti

2.811.959

proizvajalne naprave in
stroji – stvarni vložek

31.536

proizvajalne naprave in
stroji v upravljanju

3.979.482

proizvajalne naprave in
stroji v gradnji

0

(217.308)

336.343

(3.979.482)

80.094

SKUPAJ

Amortizacija

11.384

nepremičnine v gradnji
–
v lasti

drobni inventar v lasti

Stanje
1. 1. 2010

7.131.763

80.094

10.096

0

1.279

88.911

(3.860.447)

3.271.316

1.414.788

0

47.737

4.638.367

Popravek
otvoritve

Stanje
1. 1. 2010

PoveËanje

Prenos v
uporabo

Zmanjšanje

Stanje
31. 12. 2010

Neodpisana vrednost
Vsebina

zemljišča

Stanje
31. 12. 2009
0

0

0

221.680

0

0

221.680

118.703

0

118.703

147.755

0

7.966

258.492

zgradbe v upravljanju

1.631.984

(1.631.984)

0

0

0

0

0

nepremičnine v gradnji
– v lasti

3.425.977

0

3.425.977

5.321.407

0

516.888

8.230.496

proizvajalne naprave in
stroji v lasti

8.886.795

368.828

9.255.623

612.031

0

1.425.698

8.441.956

proizvajalne naprave in
stroji – stvarni vložek

44.128

0

44.128

2.351

0

18.951

27.528

proizvajalne naprave in
stroji v upravljanju

1.400.243

(1.400.243)

0

0

0

0

0

proizvajalne naprave in
stroji v gradnji

805.925

0

805.925

810.399

0

211.678

1.404.646

zgradbe v lasti

drobni inventar v lasti
SKUPAJ

10.155

0

10.155

7.614

0

10.096

7.673

16.323.910

(2.663.399)

13.660.511

7.123.237

0

2.191.277

18.592.471
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Leto 2009
Nabavna vrednost
Vsebina

zgradbe v lasti

Stanje
1. 1. 2009

Pridobitev

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

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

93.923

5.023

0

8.697

90.249

21.851.294

7.824.072

6.083.337

136.356

23.455.673

Stanje
1. 1. 2009

Amortizacija

Prenos v
uporabo

Odtujitev

Stanje
31. 12. 2009

proizvajalne naprave in stroji – stvarni vložek

drobni inventar
SKUPAJ

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

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
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Neodpisana vrednost
Vsebina
zgradbe v lasti

Stanje
1. 1. 2009

PoveËanje

Prenos v
uporabo

Zmanjšanje

Stanje
31. 12. 2009

122.606

0

0

3.903

118.703

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 – stvarni vložek
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

drobni inventar
SKUPAJ

25.391

5.023

0

20.259

10.155

16.953.325

7.927.143

6.083.337

2.473.221

16.323.910

Družba je v svojih poslovnih knjigah od 1. 1. 2007
naprej, skladno s pogodbo o ureditvi medsebojnih
razmerij v zvezi z doloËeno infrastrukturo navigacijskih služb zraËnega prometa infrastrukturo izkazovala
loËeno od drugih opredmetenih osnovnih sredstev,
kot osnovna sredstva, prejeta v upravljanje. Družba
je opremo v upravljanju amortizirala po 20-odstotni
letni amortizacijski stopnji in zgradbe v upravljanju po
3-odstotni letni amortizacijski stopnji.
Poleg osnovnih sredstev v upravljanju je družba loËeno izkazovala še osnovna sredstva, ki jih je nabavila
v letih 2004 in 2005, za katera so bila dobljena sredstva iz državnega proraËuna in jih je zato po mnenju
RaËunskega sodišËa bilo treba izkazovati kot sredstva
v upravljanju.
Skladno z doloËili SRS 35 in sklepom Vlade Republike Slovenije št. 37200-4/2011/6 je družba sredstva v
upravljanju izloËila iz svojih poslovnih knjig.
Družba nima opredmetenih osnovnih sredstev, danih
za poroštvo, prav tako na opredmetenih osnovnih
sredstvih ne obstajajo pravne omejitve in niso zastavljena kot jamstvo za dolgove.
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3.2.4

Terjatve za odložene davke

Terjatve za odložene davke je družba pripoznala na
podlagi izraËuna dolgoroËnih rezervacij za jubilejne
nagrade in odpravnine delavcem ob upokojitvi. UËinek
spremembe terjatev za odložene davke je pripoznan v
izkazu poslovnega izida v znesku 7.564 EUR.
Vsebina

Stanje
31. 12. 2009

za jubilejne nagrade
za odpravnine ob upokojitvi
SKUPAJ

3.2.5

Zmanjšanje

PoveËanje

Stanje
31. 12. 2010

58.680

0

2.456

61.136

203.888

10.020

0

193.868

262.568

10.020

2.456

255.004

Zmanjšanje

PoveËanje

Stanje
31. 12. 2010

Zaloge

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

Stanje
31. 12. 2009

rezervni deli
SKUPAJ

3.2.6

208.554

228

24.892

233.218

208.554

228

24.892

233.218

KratkoroËne finanËne naložbe

Na dan 31. 12. 2010 družba izkazuje 1.401 tisoË EUR
terjatev za depozit pri Banki Koper, ki je obrestovana
po spremenljivi obrestni meri.
Vsebina
dana posojila
SKUPAJ

Stanje
31. 12. 2010

Stanje
31. 12. 2009

1.401.000

800.000

1.401.000

800.000
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3.2.7

KratkoroËne poslovne terjatve

Družba ima na dan 31. 12. 2010 do kupcev v državi
28 tisoË EUR zapadlih terjatev, do 30 dni. Popravke
terjatev ob koncu posameznega obraËunskega obdobja
v imenu družbe oblikuje in utemelji Eurocontrol. Terjatve niso zavarovane.
Vsebina

Stanje
31. 12. 2010

Popravki

Skupaj stanje
31. 12. 2010

Stanje
31. 12. 2009

terjatve do kupcev v državi

144.161

0

144.161

159.403

terjatve do kupcev v tujini

4.029.598

1.061.398

2.968.200

2.241.393

229.213

0

229.213

267.374

26.306

0

26.306

600

4.429.278

1.061.398

3.367.880

2.668.770

terjatve do državnih inštitucij
druge poslovne terjatve
SKUPAJ

3.2.8.

Denarna sredstva

Vsebina
sredstva v blagajni
sredstva na računih
devizna sredstva na računih
SKUPAJ
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Stanje
31. 12. 2010

Stanje
31. 12. 2009

0

0

33.649

336.475

0

0

33.649

336.475
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3.2.9

KratkoroËne aktivne Ëasovne razmejitve

Družba je oblikovala kratkoroËne Ëasovne razmejitve,
za vnaprej vraËunane stroške vzdrževanja infrastrukture podjetij Comsoft in Thales Air Systems v znesku
27 tisoË EUR, za Ëlanarino prvega kvartala leta 2011
vplaËano Eurocontrolu v znesku 330 tisoË EUR in za
druge vnaprej vraËunane stroške v skupnem znesku 21
tisoË EUR.
Vsebina
kratkoročno odloženi stroški
kratkoročno ne zaračunani prihodki
SKUPAJ

3.2.10

Stanje
31. 12. 2010

Stanje
31. 12. 2009

377.911

480.867

0

0

377.911

480.867

Kapital

PoveËanja oziroma zmanjšanja kapitala izhajajo iz
poslovnega izida tekoËega obdobja, po upoštevanju
davËnega obraËuna in popravka odloženih davkov.
IzraËun na podlagi prevrednotenja zaradi ohranjanja
kupne moËi kapitala na podlagi rasti cen življenjskih
potrebšËin skladno 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 podlagi rasti cen življenjskih potrebščin
preračuni čisti dobiček poslovnega leta

Stanje
31. 12. 2010

Stanje
31. 12. 2009

1.091.118

1.091.118

109.112

109.112

2.402.410

1.841.118

499.326

561.292

4.101.966

3.602.640

1,90 %

1,80 %

68.450

54.744

430.876

506.548
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3.2.11 Rezervacije in dolgoroËne pasivne Ëasovne
razmejitve
Oblikovane so bile dodatne rezervacije za jubilejne nagrade v znesku 17 tisoË EUR ter zmanjšane rezervacije
za odpravnine ob upokojitvi v znesku 76 tisoË EUR.
Ustrezno temu so bile usklajene tudi terjatve za odložene davke.
Vsebina
rezervacije za jubilejne nagrade
rezervacije za odpravnine ob upokojitvi
SKUPAJ

Stanje
31. 12. 2009

PoveËanje

Stanje
31. 12. 2010

349.946

0

17.205

367.151

1.459.522

76.590

0

1.382.932

1.809.468

76.590

17.205

1.750.083

Družba je že leta 2008 skladno z doloËili 9. poglavja
Uvoda v SRS na podlagi sprememb raËunovodskih
ocen sprejela prilagoditev knjigovodske vrednosti dela
sredstev, ki temeljijo na novih informacijah, ob utemeljeni predpostavki sedanjih in prihodnjih gospodarskih
koristi. UËinek spremembe raËunovodske ocene leta
2008 je vplival na poveËanje sredstev in poslediËno
prihodkov tekoËega obdobja (glej toËko 3.2.2.)
Smiselnost pripoznavanja razlike med naËrtovanimi
prihodki in stroški ter dejanskimi prihodki in stroški
v posameznem koledarskem letu je utemeljeno z
naËinom obraËunavanja preveË ali premalo dobljenih
sredstev v stroškovni bazi. Tak naËin je doloËeno v naslednjih dokumentih EU:
^^

Zmanjšanje

stojbin za navigacijske službe zraËnega prometa
(UL L št. 341 z dne 7. 12. 2006, str. 3), Ëlen 10,
priloga VI,
^^ Uredba o terminalni pristojbini za storitve navigacijskih služb zraËnega prometa (Uradni list RS, št.
103/06), Ëlen 9,
^^ sklep razširjene komisije Eurocontrol št. 81 o
spremembi naËel za doloËanje stroškovne baze
za pristojbine na zraËnih poteh in izraËun cene
za enoto storitve (Uradni list RS, št. 3/05), Ëlen 1,
odstavek 1.5.
Leta 2010 je na podlagi spremembe raËunovodske
ocene in pravnih podlag EU, družba zmanjšala dolgoroËne pasivne Ëasovne razmejitve v znesku 319 tisoË
EUR.

Uredba Komisije (ES) št. 1794/2006 z dne 6.
decembra 2006 o doloËitvi skupne ureditve pri-

Vsebina
pasivne časovne razmejitve – »over recovery«
SKUPAJ
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Stanje
31. 12. 2009

Zmanjšanje

PoveËanje

Stanje
31. 12. 2010

886.695

1.718.064

1.399.000

567.631

886.695

1.718.064

1.399.000

567.631
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3.2.12

DolgoroËne finanËne obveznosti

3.2.13

Družba ima pri Banki Koper d. d. odobrena dva dolgoroËna kredita. Za kredit v znesku 3.231 tisoË EUR
je dogovorjena obrestna mera 3M EURIBOR + 0,315
odstotne toËke. Kredit se vraËa v trimeseËnih obrokih,
konËni rok vraËila je 1. 2. 2019. Drugi dolgoroËni kredit v
višini 11.500 tisoË EUR z dogovorjeno obrestno mero 3M
EURIBOR + 1,90 odstotne toËke se vraËa v trimeseËnih
obrokih, konËni rok vraËila je 1. 4. 2021.
Leta 2011 zapadejo v plaËilo obroki v skupnem znesku
575 tisoË EUR, ki so izkazani v postavkah kratkoroËnih
obveznosti. Tako družba na dan 31. 12. 2010 iz naslova
dolgoroËnih finanËnih obveznosti izkazuje dolg v znesku
4.661 tisoË EUR.
Družba za prejem posojil ni zastavila nobenih lastnih
nepremiËnin.

Vsebina

DolgoroËne poslovne obveznosti

DolgoroËne poslovne obveznosti do lastnikov za sredstva v upravljanju so na dan 31. 12. 2009 na podlagi
Pogodbe o infrastrukturi in priporoËil RaËunskega
sodišËa znašale 7.050 tisoË EUR. Obveznost je bila na
podlagi Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb
zraËnega prometa (ZZNSZP-B) predvidena kot predmet
dokapitalizacije družbe stoodstotnega lastnika Vlade
Republike Slovenije. Glede na doloËila SRS 35 in sklep
Vlade Republike Slovenije št. 37200-4/2011/6 je družba na dan 1. 1. 2010 iz svojih poslovnih knjig izloËila
sredstva v upravljanju in za znesek neodpisane vrednosti teh sredstev zmanjšala dolgoroËne obveznosti v
višini 2.663 tisoË EUR.
Družba izkazuje tudi dolgoroËno obveznost v znesku
860 tisoË EUR do podjetja Thales Air System za nabavo opreme. Obveznost zapade v plaËilo v letih od 2011
do 2013. Obveznosti v znesku 794 tisoË EUR, ki zapadejo leta 2011, so izkazane na kratkoroËnih poslovnih
obveznostih.

Stanje
31. 12. 2009

Popravek
otvoritve

Stanje
1. 1. 2010

Stanje
31. 12. 2010

dolgoročne obveznosti za sredstva v upravljanju
– oprema

4.070.425

-1.031.415

3.039.010

3.039.009

dolgoročne obveznosti za sredstva v upravljanju
– zgradbe,

1.808.191

-1.631.984

176.207

176.207

dolgoročne obveznosti za sredstva v upravljanju
– računsko sodišče 2004–2005

1.171.097

0

1.171.097

1.171.097

druge dolgoročne poslovne obveznosti
SKUPAJ

1.654.583

0

1.654.583

860.383

8.704.296

-2.663.399

6.040.897

5.246.696
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3.2.14

KratkoroËne finanËne obveznosti

Kot kratkoroËno finanËno obveznosti družba izkazuje
obveznosti iz naslova dolgoroËnega kredita za obroke,
ki zapadejo v plaËilo leta 2011 v skupnem znesku 575
tisoË EUR.
Vsebina

Stanje
31. 12. 2010

kratkoročna posojila, dobljena pri bankah v državi

Stanje
31. 12. 2009

0

0

575.000

323.132

575.000

323.132

Stanje
31. 12. 2010

Stanje
31. 12. 2009

obveznosti do dobaviteljev – doma

2.353.177

1.324.101

obveznosti do dobaviteljev – tujina

1.583.685

1.467.161

153

11

dolgoročni kredit – zapadlost leta 2011
SKUPAJ

3.2.15

KratkoroËne poslovne obveznosti

Družba na dan 31. 12. 2010 ne izkazuje zapadlih obveznosti.
Vsebina

obveznosti za predujme
obveznosti do zaposlencev

1.091.336

840.572

obveznosti do državnih inštitucij

1.591.543

1.224.246

59.968

80.378

6.679.862

4.936.469

ostale poslovne obveznosti
SKUPAJ
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3.2.16

KratkoroËne pasivne Ëasovne razmejitve

Na podlagi doloËil SRS 12 je družba oblikovala kratkoroËne pasivne Ëasovne razmejitve, kot kratkoroËno
vnaprej vraËunane stroške oziroma kratkoroËno vnaprej vraËunane odhodke.
Skladno s Pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij
v zvezi s sredstvi za zagotavljanje navigacijskih služb
zraËnega prometa v prehodnem obdobju, s katero je
bilo zagotovljeno opravljanje storitev zraËnega prometa na varen, uËinkovit, nepretrgan in trajnosten naËin,
kot je doloËeno v Uredbi 2096/2005/ES, je bil doloËen
znesek najemnine za obdobje leta 2010 v višini 991
tisoË EUR. VraËunana višina letne najemnine je enaka
letni amortizaciji sredstev v najemu.
Vsebina
kratkoročne pasivne časovne razmejitve
SKUPAJ

Stanje
31. 12. 2010

Stanje
31. 12. 2009

993.952

2.787

993.952

2.787
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3.2.17

»isti prihodki iz prodaje

Družba loËeno izkazuje prihodke iz naslova preletnih
pristojbin in terminalnih pristojbin. LoËeno so izkazani
tudi prihodki iz naslova premalo oziroma preveË dobljenih sredstev, kot je podrobneje opisano, v toËkah
tega poroËila, pri razkritjih dolgoroËnih aktivnih Ëasovnih razmejitvah in dolgoroËnih pasivnih Ëasovnih
razmejitvah v toËkah 3.2.2 in 3.2.11.
Vsebina

2010

2009

Indeks
10/09

Struktura
2010

prihodki od prodaje storitev – doma

712.066

841.878

85

2,36

prihodki od prodaje storitev – tujina

2.530

0

0

0,01

27.652.685

24.625.641

112

91,74

3.168.269

3.350.728

95

10,51

-1.399.000

-1.751.792

0

-4,64

0

112.240

0

0,00

111

100,00

prihodki od prodaje storitev – preletne pristojbine
prihodki od prodaje storitev – terminalske
pristojbine
prihodki – »under recovery« – preletne pristojbine
prihodki – »under recovery« – terminalske
pristojbine
drugi poslovni prihodki v EU
SKUPAJ

3.2.18

5.860

14.175

30.142.410

27.192.870

0,02

Drugi poslovni prihodki

Družba v postavki drugih prihodkov izkazuje prihodke
iz naslova refundacij za prispevke zaposlencev iz preteklih let v znesku 47 tisoË EUR in prihodke iz naslova
odprave rezervacij v znesku 76 tisoË EUR.
Vsebina
nepovratna EU sredstva
drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki
SKUPAJ
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2010

2009

Indeks
10/09

Struktura
2010

33.627

150.348

22

21,47

122.988

143.854

85

78,53

156.615

294.202

53

100,00
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3.2.19

FinanËni prihodki

Vsebina

2010

2009

Indeks
10/09

Struktura
2010

prihodki iz danih posojil

281

4

7.025

69,55

prihodki iz poslovnih terjatev

123

1.713

7

30,45

SKUPAJ

404

1.717

24

100,00

3.2.20

Drugi prihodki

Vsebina

2010

2009

Indeks
10/09

Struktura
2010

odškodnine

9.901

32.105

31

59,74

drugi prihodki

6.672

16.553

40

40,26

16.573

48.658

34

100,00

SKUPAJ

3.2.21

Stroški porabljenega materiala

Vsebina
stroški materiala
stroški pomožnega materiala
stroški energije

2010

2009

Indeks
10/09

Struktura
2010

0

0

0

0,00

1.073

369

291

0,31

189.198

233.479

81

54,61

stroški nadomestnih delov in materiala za
vzdrževanje

56.717

42.818

132

16,37

odpis drobnega inventarja – življenjska doba
do enega leta

12.339

6.647

186

3,56

stroški pisarniškega materiala in strokovne
literature

78.887

69.246

114

22,77

8.217

10.890

75

2,37

346.431

363.449

95

100,00

drugi stroški materiala
SKUPAJ
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3.2.22

Stroški storitev

Del stroškov storitev, opredeljenih kot druge storitve,
v znesku 3.394 tisoË EUR, vkljuËuje najem radarske
slike v znesku 127 tisoË EUR, zakup telekomunikacijskih vodov v znesku 274 tisoË EUR, najem internetnih
storitev v znesku 52 tisoË EUR, varovanje poslovnih
prostorov v znesku 103 tisoË, stroške Ministrstva za
obrambo RS na letališËu Cerklje ob Krki v znesku 52
tisoË EUR, stroške za zagotavljanje letalske meteorologije v znesku 1.925 tisoË EUR, stroške za izdajo certifikata o usposobljenosti izvajalca navigacijske službe
zraËnega prometa 523 tisoË EUR.
Vsebina
stroški prevoznih storitev
stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem
najemnine
povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom
stroški plačilnega promet

2010

2009

Indeks
10/09

Struktura
2010

3.281

4.596

71

0,05

687.429

574.999

120

10,27

1.290.699

267.181

483

19,28

338.926

478.743

71

5,06

12.947

12.852

101

0,19

stroški zavarovalnih premij

359.701

327.380

110

5,37

stroški intelektualnih in osebnih storitev

373.041

215.672

173

5,57

stroški sejmov reklame in reprezentance

128.995

102.645

126

1,93

stroški izplačil po pogodb o delu, avtorskih
pogodb in študentskega servisa

85.286

63.370

135

1,27

stroški sejnin nadzornega sveta

21.467

17.698

121

0,32

3.393.843

2.615.135

130

50,69

6.695.615

4.680.271

143

100,00

stroški drugih storitev
SKUPAJ
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3.2.23

Stroški dela

Vsebina

2010

2009

Indeks
10/09

Struktura
2010

14.261.337

13.138.358

109

75,87

stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja
zaposlencev

517.632

469.101

110

2,75

stroški prehrane in prevoza zaposlenih

611.922

607.048

101

3,26

regres za letni dopust

215.852

210.390

103

1,15

41.924

18.321

229

0,22

plače zaposlencev

stroški odpravnin
jubilejne nagrade in druge nagrade zaposlencem
delodajalčevi prispevki od plač
beneficirana delovna doba
druge delodajalčeve dajatve od plač
SKUPAJ

4.824

12.176

40

0,03

2.314.235

2.121.105

109

12,31

812.950

651.081

125

4,32

16.365

0

0

0,09

18.797.041

17.227.580

109

100,00
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3.2.24

Odpisi vrednosti

Amortizacija je obraËunana skladno s SRS. Družba uporablja te letne amortizacijske stopnje za:
gradbene objekte			
raËunalnike in raËunalniško opremo
^^ osebne avtomobile			
^^ ostalo opremo 			
^^
^^

Vsebina
amortizacija neopredmetenih sredstev
amortizacija zgradb
amortizacija opreme in nadomestnih delov
amortizacija drobnega inventarja

5,0 % oziroma 3 %,
50,0 %,
12,5 %,
25,0 % oziroma 20,0 %

2010

2009

Indeks
10/09

Struktura
2010

50.950

67.382

76

3,48

7.966

59.493

13

0,54

1.396.726

2.265.786

62

95,29

10.096

20.677

49

0,69

SKUPAJ

1.465.738

2.413.338

61

100,00

Vsebina

2010

2009

Indeks
10/09

Struktura
2010

odhodki od prevrednotenja osnovnih sredstev

1.432

25.011

6

0,26

odhodki od prevrednotenja dolgov in terjatev

546.231

175.873

0

99,74

547.663

200.884

273

100,00

SKUPAJ
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3.2.25

Drugi poslovni odhodki in rezervacije

VeËji del drugih poslovnih odhodkov izhaja iz plaËane letne Ëlanarine Eurocontrolu v znesku 1.583 tisoË
EUR.
Vsebina
drugi stroški

2010

2009

Indeks
10/09

Struktura
2010

1.638.071

1.569.703

104

97,20

prispevki za invalide

19.085

27.754

69

1,13

stroški donatorstva in humanitarne pomoči

28.098

17.469

161

1,67

SKUPAJ

1.685.254

1.614.926

104

100,00

Vsebina

2010

2009

Indeks
10/09

Struktura
2010

0

0

0

0,00

17.205

167.778

10

100,00

rezervacije za jubilejne nagrade
rezervacije za odpravnine ob upokojitvi
rezervacije za vnaprej vračunljive stroške
SKUPAJ

3.2.26

0

0

0,00

167.778

10

100,00

FinanËni odhodki iz finanËnih obveznosti

Vsebina
obresti za prejeta posojila
odhodki iz poslovnih obveznosti
SKUPAJ

0
17.205

2010

2009

Indeks
10/09

Struktura
2010

63.496

135.413

47

98,79

777

6.058

13

1,21

64.273

141.471

45

100,00
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3.2.27

Drugi odhodki

Vsebina

2010

2009

Indeks
10/09

Struktura
2010

odškodnine

0

2.787

0

0,00

drugi odhodki

4

57

7

100,00

SKUPAJ

4

2.844

0

100,00

3.2.28

»lenitev stroškov po funkcionalnih skupinah

Vsebina
normalni stroški splošnih dejavnosti z
amortizacijo
SKUPAJ
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2010

2009

Indeks
10/09

Struktura
2010

29.554.947

26.668.226

111

100,00

29.554.947

26.668.226

111

100,00
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3.2.29 DavËni obraËun — 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
Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev
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 skladno z 29. čl.

2010

2009

30.316.002,78

27.537.447,55

-38.295,08

-1.557,09

-29.619.225,23

-26.812.541,59

8.602,57

83.889,18

243.453,76
4,00

0,00

28.098,00

17.468,60

517.632,33

469.101,42

212,64

6.107,57

Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance

57.951,99

50.808,29

Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov nadzornega sveta oz.
drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora

10.733,54

8.849,17

-30.000,00

-30.000,00

Olajšave za investiranje po 55 a. členu ZDDPO-2

-517.632,33

-469.101,42

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

Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

-28.098,00

-17.468,60

OSNOVA ZA DAVEK

949.440,97

843.003,08

DAVEK – 20 odstotkov (leto 2009 – 21 odstotkov)

189.888,19

177.030,65

3.2.30

Dogodki po datumu izdelave bilance stanja

Od datuma raËunovodskih izkazov do dneva priprave
tega poroËila ni bilo ugotovljenih takih dogodkov, ki
bi vplivali na resniËnost in poštenost prikazanih raËunovodskih izkazov za leto 2010.
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3.2.31

Potencialne obveznosti

blika Slovenija in gospodarskih družb v veËinski lasti
Republike Slovenije št. 00712-35/2005/24 z dne 15.
2. 2007 in Sklepa o stališËih do izplaËevanja sejnin in
nagrad v zvezi z omejevanjem uËinkov finanËne krize
št. 10007-1/2009/3 z dne 22. 1. 2009. Leta 2010 so
izplaËila Ëlanom nadzornega sveta znašala 21.467,08
EUR.

Družba nima potencialnih obveznosti, ki ne bi bile
ustrezno vkljuËene v bilanci stanja na dan 31. 12.
2010.

3.2.32

Zneski, porabljeni za revizorja

Namen porabljenih zneskov

3.2.34

2010

2009

14.000

13.600

druge storitve revidiranja

0

0

storitve davčnega svetovanja

0

0

revidiranje letnega poročila

za druge nerevizijske storitve
SKUPAJ

0

0

14.000

13.600

Predlog delitve dobiËka

Na podlagi prvega odstavka 30. Ëlena v povezavi z 12.
alinejo tretjega odstavka 26. Ëlena Akta o ustanovitvi
javnega podjetja Kontrola zraËnega prometa Slovenije,
d. o. o., direktor družbe predlaga uporabo bilanËnega
dobiËka. Nadzorni svet družbe preveri predlog za uporabo bilanËnega dobiËka, o uporabi in delitvi dobiËka
pa se odloËa na skupšËini družbe. Družba je leta 2010
ustvarila 499.325,82 EUR Ëistega dobiËka.
Družba izkazuje na dan 31. 12. 2010 bilanËni dobiËek
v znesku 2.901.736,53 EUR.

3.2.33

Druga razkritja

Družbo vodi njen zakoniti zastopnik, direktor mag.
Franc Željko ŽupaniË. Zakoniti zastopnik je zaposlen
v podjetju od 21. marca 2008 in je v poslovnem letu
2010 prejel letno bruto plaËo v višini 121.797,52 EUR,
v katero je vkljuËena tudi boniteta za zasebno uporabo službenega vozila.
Družba je imela leta 2010 sklenjenih pet individualnih
pogodb, katerih skupna letna bruto plaËa z bonitetami
znaša 713.493,85 EUR.
Družba do vodstva družbe in delavcev, zaposlenih po
individualnih pogodbah, nima odprtih terjatev iz naslova posojil.
Nadzorni svet je sestavljen iz šest Ëlanov, ki so upraviËeni do plaËila na podlagi Sklepa o kriterijih za doloËitev sejnin in drugih prejemkov Ëlanov nadzornih
svetov javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Repu-
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Direktor družbe predlaga, da bilanËni dobiËek v znesku
2.901.736,53 EUR ostane nerazporejen in ni namenjen
delitvi. V primeru delitve, bi namreË družba imela v
prihodnosti likvidnostne težave na podroËju tekoËega
poslovanja in predvsem na podroËju nujnega vlaganja v infrastrukturo za izvajanje navigacijskih služb
zraËnega prometa.
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3.2.35

Izjava o odgovornosti poslovodstva  

Na podlagi doloËil 60 a. Ëlena Zakona o gospodarskih
družbah je direktor družbe dne 30. 3. 2011 potrdil
raËunovodske izkaze in uporabljene raËunovodske
usmeritve ter pojasnila k raËunovodskim izkazom za
javno objavo.
Direktor družbe je odgovoren za pripravo letnega
poroËila tako, da ti predstavljajo resniËno in pošteno
sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega
poslovanja za leto 2010.
Direktor potrjuje, da so bile dosledno uporabljene
ustrezne raËunovodske usmeritve ter da so bile raËunovodske ocene oblikovane po naËelu previdnosti in
dobrega gospodarjenja. Direktor tudi potrjuje, da so
raËunovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju javnega
podjetja ter skladno z veljavno zakonodajo in s Slovenskimi raËunovodskimi standardi.
Direktor je tudi odgovoren za ustrezno vodeno raËunovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za zavarovanje premoženja ter za prepreËevanje in odkrivanje
prevar ter drugih nepravilnosti oziroma nezakonitosti.
DavËne oblasti lahko kadarkoli v roku petih let po
poteku leta, v katerem je bilo treba odmeriti davek,
preverijo poslovanje javnega podjetja, kar lahko poslediËno povzroËi nastanek dodatne obveznosti plaËila
davka, zamudnih obresti in kazni iz naslova DDPO ali
drugih davkov ter dajatev. Direktor družbe ni seznanjen z okolišËinami, ki bi lahko povzroËile morebitno
pomembno obveznost iz tega naslova.
V Ljubljani, 31. maja 2011
Mag. Franc Željko ŽupaniË
DIREKTOR

KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, D. O. O. LETNO POROČILO 2010

112

Pomen izrazov in kratic
A
ACC
Obmo;na kontrola zra;nega prometa
Area Control Centre
ACE Report
Poro;ilo stroškovne u;inkovitosti upravljanja
zra;nega prometa
ATM Cost Effectiveness Report
AFTN
Letalsko fiksno telekomunikacijsko
omrežje
Aeronautical Fixed
Telecommunication Network
AIP
Zbornik letalskih informacij
Aeronautical Information Publication
AIP SUP
Dodatek k Zborniku letalskih informacij
AIP Supplement
AIRAC
Nadzorovan sistem za dopolnjevanje in
obnavljanje zrakoplovnih informacij, predpisov
in nadzora
Aeronautical Information Regulation and
Control
AIRAC AMDT
Dopolnilo AIRAC
AIRAC Amendment
AIS
Služba letalskih informacij
Aeronautical Information Services
AIXM
Model za izmenjavo letalskih informacij
Aeronautical Information Exchange Model
AMHS
Sistem za avtomatsko predajo sporo;il
Aeronautical Message Handling System
ANS
Navigacijska služba zra;nega prometa
Air Navigation Service
ANSP
Izvajalci storitev navigacijskih služb zra;nega
prometa
Air Navigation Service Provider
APP
Priletna kontrola zra;nega prometa
Approach Control
ARO
Služba zrakoplovnih informacij
Aeronautical Reporting Office
ASM
Upravljanje zra;nega prostora
Airspace Management
ATCA
Združenje kontrolorjev zra;nega prometa
Air Traffic Control Association
ATCC
Center za vodenje in kontrolo zra;nega prometa
Air Traffic Control Centre

ATFCM
Upravljanje pretoka in kapacitet zra;nega
prometa
Air Traffic Flow Capacity Management
ATM
Upravljanje zra;nega prometa
Air Traffic Management
ATS
Službe zra;nega prometa
Air Traffic Services

C
CANSO
Mednarodna organizacija civilnih
navigacijskih služb zra;nega prometa
The Civil Air Navigation Services Organization
CEATS
Srednjeevropski center za izvajanje storitev v
zra;nem prometu v zgornjem zra;nem prostoru
Central European Air Traffic Services
CNS
Komunikacije, navigacija in nadzor
Communication, Navigation and Surveillance
CRCO
Centralni urad za zara;unavanje pristojbin pri
Eurocontrol-u
Central Route Charges Office
CWP
Delovno mesto kontrolorja zra;nega prometa
Controller Working Position

D
DELAY/FLIGHT
Koeficient: zamude glede na število letov
Delay\Flight ratio
DEP
Odlet
Departure
DME
Naprave za merjenje razdalje
Distance Measuring Equipment

E
EAD
Evropska baza zrakoplovnih podatkov
European AIS Data Base
EBIT
Dobi;ek iz poslovanja (Dobi;ek pred obrestmi
in davki)
Earnings Before Interest and Taxes
ECAC
Evropska konferenca civilnega letalstva
European Civil Aviation Conference
ERA
Evropski raziskovalni prostor
European Research Area
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ESRA
Eurocontrolovo obmo;je statisti;nega
sklicevanja
Eurocontrol Statistical Reference Area
ESSAR
Eurocontrolove zakonske varnostne zahteve
Eurocontrol Safety Regulatory
Requirements
EU
Evropska unija
European Union
EUROCONTROL
Evropska organizacija za varnost zra;ne plovbe
European Organization for the Safety of Air
Navigation

F
FAB
Funkcionalni blok zra;nega prostora
Functional Airspace Blocks
FAB CE
Funkcionalni blok zra;nega prostora v srednji
Evropi
Functional Airspace Block Central Europe
FDPS
Sistem za obdelavo podatkov o letih
zrakoplovov
Flight Data Processing System
FIS
Informacijska služba za letenje
Flight Information Service
FIR
Letalsko informacijsko podro;je
Flight information region
FL
Nivo leta
Flight Level
FMP
Operater pretoka zra;nega prometa
Flow Management Position

G
GMC
Kontrola zemeljskega prometa
Ground Management Control
GPS
Sistem globalnega dolo;anja položaja
Global Positioning System

I
IANS
Inštitut navigacijskih služb zra;nega prometa
Institute of Air Navigation Services
IATA
Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
International Air Transport Association
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ICAO
Mednarodna organizacija civilnega
letalstva
International Civil Aviation
Organization
IFR
Pravila instrumentalnega letenja
Instrument Flight Rules
IP
Internetni protokol
Internet Protocol
IT
Informacijska tehnologija
Information Technology

OVZP
Oddelek za varnost v zra;nem prometu
Safety Department

SZP
Sektor zra;nega prometa
Air Traffic Department

P

T

PENS
Panevropsko podatkovno omrežje
Pan-European Network Service

R

KPA
Klju;na podro;ja poslovanja
Key Performance Areas
KPI
Klju;ni kazalci poslovanja
Key Performance Indicator
KZPS, d. o. o.
Kontrola zra;nega prometa Slovenije, d. o. o.
Slovenia Control Ltd.

RDD
Radarski zaslon
Radar Data Display
RDR
Radar
Radar
RNAV
Podro;na navigacija
Area Navigation
ROA
Donosnost sredstev
Return on Assets
ROE
Donosnost kapitala
Return on Equity

L

S

K

TMA
Obmo;je terminalne kontrole
Terminal Control Area
TNC
Tehni;no nadzorni center
System Monitoring and Control
TWR
Stolpna kontrola zra;nega prometa
Tower Control

U
UTC
Univerzalni koordinirani ;as
Coordinated Universal Time

V

O

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 – na;rt izvedbe
Single European Sky Implementation Programme
SFMS
Analiza stopnje zrelosti sistema upravljanja
varnosti
Safety Framework Maturity Survey
SLI
Sektor letalskih informacij
Aeronautical Information Department
SLT
Sektor letalskih telekomunikacij
Communications, Navigation and Surveillance
Department
SMS
Sistem upravljanja varnosti
Safety Management System
STATFOR

OKZP
Obmo;na kontrola zra;nega prometa
Area Control Centre

Eurocontrolova storitev statistike in
napovedi
EUROCONTROL Statistics and Forecast Services

LKZP
Letališka kontrola zra;nega prometa
Aerodrome Control
LoA
Sporazum o postopkih koordinacije med
kontrolami zra;nega prometa
Letter of Agreement
LSSIP
Lokalni na;rt implementacije enotnega neba
Local Single Sky Implementation Plan
LVS
Lokalna varnostna skupina
Local Safety Commitee

M
MET
Službe letalske meteorologije
Meteorological Services

N
NOTAM
Obvestilo pilotom
Notice – to – Airmen

VCS
Sistem za govorno komunikacijo
Voice Communication System
VERA
Orodje za horizontalno separacijo
A Separation Verification Tool
VFR
Pravila vizualnega letenja
Visual Flight Rules
VOR
Visokofrekven;ni vsesmerni radijski oddajnik
VHF Omnidirectional Radio Range
VPS
Vzletno-pristajalna steza
Runway

W
WFS
Spletna objektna storitev
Web Feature Services
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