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Kontrola zračnega prometa je služba,
ki z nevidno roko nadzira,
vodi in koordinira zračni promet – vsak dan,
ob vsakem vremenu in po vsem svetu.
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VIZIJA, POSLANSTVO
IN VREDNOTE DRUŽBE

Vizija

Poslanstvo

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

Družba se s svojim poslanstvom zavezuje:

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

• biti pripravljena zagotavljati navigacijske službe
zračnega prometa kot dejavni partner znotraj
funkcionalnih blokov zračnega prostora na svojem
območju.

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

Poslanstvo bo uresničevalo visoko usposobljeno in mo
tivirano osebje.
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Vrednote družbe
V družbi smo prepoznali in opredelili skupne vrednote,
ki vodijo vse zaposlene in so del organizacijske kulture
ter temelj poslanstva in vizije družbe.
Varnost storitev
Doseganje, zagotavljanje in stalno izboljševanje oprede
ljenih varnostnih ravni in ciljev je osnovno vodilo družbe
z namenom doseganja odličnosti pri izvajanju varnih,
zmogljivostno prilagodljivih, cenovno sprejemljivih, stro
škovno učinkovitih, sonaravnih in kakovostnih storitev.
Varnosti storitev je dodeljena prednost v primerjavi z
drugimi vrednotami družbe.
Zanesljivost
Za svoje partnerje, stranke in interesne skupine smo
zanesljiv partner pri izvajanju dejavnosti.
Odgovornost
Z odgovornim odnosom sodelavcev do izvajanja stori
tev navigacijskih služb zračnega prometa zagotavljamo
varen, reden in učinkovit zračni promet.
Profesionalizem
dosežen s kompetentnostjo, natančnostjo, skrbnostjo,
vestnostjo in z odgovornim izpolnjevanjem visokih stan
dardov izvajanja delovnih procesov.

Uslužnost
v družbeno odgovornem odzivanju deležnikom.
Spoštljivost
s poštenim, nepristranskim, odkritim, zaupljivim in pri
jaznim odnosom do sodelavcev, industrijskih kolegov in
deležnikov.
Ekipnost
dosežena z nediskriminatornim, soodvisnim in vza
jemno dopolnjujočim se skupinskim delom s sodelavci,
industrijskimi kolegi in deležniki.
Znanje
Gradimo na dvigovanju ravni splošnega, strokovnega in
specializiranega znanja zaposlenih. Razvijamo human
odnos do dela in ljudi v delovnem procesu, zaposleni
se usposabljajo za hitro prilagajanje spremembam. Vla
gamo v izobraževanje posameznika za razvoj delovne
kariere in njegove osebnostne rasti.
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KONKURENČNA
USMERITEV

V družbi z izvajanjem gospodarske javne službe ponu
jamo storitve javnega interesa in smo edini te vrste
v Republiki Sloveniji. Zaposleni v družbi morajo, v
nasprotju z zaposlenimi v drugih podjetjih, za izvajanje
dejavnosti navigacijskih služb zračnega prometa imeti
posebna dovoljenja, s katerimi izkazujejo zahtevana
znanja in sposobnosti, ki niso primerljiva z nobenimi
drugimi poklici v Republiki Sloveniji. Družba je zave
zana h krepitvi sodelovanja s sosednjimi državami in
svoje vloge pri predvidenem preoblikovanju zračnega
prostora v regiji. Slednje z glavnim ciljem zagotavlja
nja nemotenega in učinkovitega pretoka zračnega
prometa. V skladu s predpisanimi cilji Evropske unije
o stroškovni učinkovitosti izvajanja navigacijskih služb
zračnega prometa na enotnem evropskem nebu se v
sodelovanju z izvajalci iz sosednjih držav krepijo siner
gijski učinki izvajanja služb za stroškovno učinkovitost
v regiji. Družba namreč aktivno prispeva k doseganju
ciljev Evropske komisije v zvezi z oblikovanjem funk
cionalnih blokov zračnega prostora v Evropi v okviru
Funkcionalnega bloka zračnega prostora srednje Evrope
(Functional Airspace Block Central Europe – FAB CE)
in v okviru tega k ohranjanju konkurečnosti lastnega
znanja in visokih tehnoloških zmogljivosti zagotavljanja
navigacijskih služb zračnega prometa v slovenskem
zračnem prostoru v prihodnje.
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RAZVOJNE USMERITVE

Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., je nosi
lec dovoljenja za izvajanje navigacijskih služb zračnega
prometa, in sicer za izvajanje služb zračnega prometa,
služb za komunikacije, navigacijo in nadzor ter služb
letalskih informacij. Družba zagotavlja tehnično in ope
rativno zmogljivost ter strokovno znanje za izvajanje
navigacijskih služb zračnega prometa varno, nepreki
njeno, zmogljivostno prilagodljivo, cenovno ugodno,
stroškovno učinkovito ter sonaravno in kakovostno, in
to stalno prilagaja dejanski trenutni ali kakršni koli priho
dnji gostoti letalskih prometnih tokov v danem zračnem
prostoru.
V družbi smo skladno z zahtevami Zakona o zagotavlja
nju navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni list
RS, št. 30/06 – uradno prečiščeno besedilo, 109/09,
62/10-Zlet-C in 18/11-ZUKN-A) (v nadaljevanju: Zakon o
zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa) in z
Aktom o ustanovitvi javnega podjetja Kontrola zračnega
prometa Slovenije, d. o. o., sprejeli petletni poslovni na
črt, ki je, skladno z zahtevami slovenske zakonodaje in
evropskih predpisov o enotnem evropskem nebu, stra
teški dokument in vsebuje razvojno strategijo družbe z
namenom izkazovanja prispevka k trajnostnemu razvoju
sistema zračnega prometa z izboljšanjem celotne učin
kovitosti navigacijskih služb zračnega prometa. Družba
petletni poslovni načrt vsako leto preverja in dopolnjuje.

Razvojne usmeritve, kot jih povzema veljavni Po
slovni načrt 2013 – 2017, so usmerjene v doseganje in
izboljševanje učinkovitosti navigacijskih služb zračnega
prometa na ključnih področjih uspešnosti glede var
nosti, okolja, zmogljivosti in stroškovne učinkovitosti v
skladu s področji, opredeljenimi v okviru uspešnosti iz
osrednjega načrta ATM in skladno z Načrtom izvedbe
(Performance Plan) za referenčno obdobje 2012 – 2014
z dne 5. 6. 2011 in z Dodatkom k načrtu izvedbe (Per
formance Plan) referenčnega obdobja 2012 – 2014 z
dne 7. 11. 2011, ki določa zavezujoče (in druge) cilje
uspešnosti, ki si jih je Republika Slovenija postavila
za prvo referenčno obdobje spremljanja kazalnikov
uspešnosti (Key Performance Indicators – KPI) med
letoma 2012 in 2014 pri zagotavljanju navigacijskih služb
zračnega prometa, vse skupaj glede na prevladujoče
varnostne cilje.
Poslovni načrt izkazuje zadostnost finančnih in upravnih
virov oziroma finančne moči v obdobju med letoma
2013 in 2017 za zagotovitev ustrezne tehnične in opera
tivne zmogljivosti ter strokovnega znanja za izvajanje
storitev navigacijskih služb zračnega prometa in uprav
ljanja zračnega prometa ter tudi kakršen koli vpliv na
pristojbine za uporabnike, ki bi bil posledica izvajanja
strategije in poslovnega načrta ter določa kot razvojne
usmeritve družbe za dosego strateških ciljev:
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• ostati določen kot izvajalec navigacijskih služb
zračnega prometa (Designated ANSP) na sloven
skem letalskem informativnem območju in tudi zu
naj njega, in sicer skladno z nacionalno zakonodajo,
zakonodajo enotnega evropskega neba in sporazu
mom FAB CE;
• ohranjati dovoljenje (certifikat) za izvajanje naviga
cijskih služb zračnega prometa, in sicer za izvajanje
služb zračnega prometa (ATS), služb za komuni
kacije, navigacijo in nadzor (služb letalskih teleko
munikacij; CNS) in služb letalskih informacij (AIS)
ter Letalske šole (LŠ);
• opravljati učinkovito mednarodno sodelovanje
družbe pri razvoju regionalnega funkcionalnega bloka
zračnega prostora srednje Evrope (Functional Air
space Block Central Europe – FAB CE);
• zagotoviti, da je tveganje za letalsko nesrečo ali
incident pri izvajanju storitev navigacijskih služb
zračnega prometa vedno na najnižji razumni in v
praksi uresničljivi ravni. Družba bo to zagotovila
z vzdrževanjem in stalnim izboljševanjem ravni
skupne varnosti storitev, skladno z zahtevami, opre
deljenimi na evropski in državni ravni, ter s standardi
in priporočili mednarodnih organizacij v civilnem
zračnem prometu;
• vzdrževati in izboljševati kakovost storitev z upo
rabo prilagodljive zmogljivosti, cenovne ugodnosti
in stroškovne učinkovitosti ob doseganju ciljev
uspešnosti Načrta izvedbe 2012 – 2014 za Republiko
Slovenijo skladno z vseevropskimi cilji uspešnosti;
• ohranjati in izboljševati raven kakovosti in organizaci
je ter posledično slediti cilju vzpostavitve modela
poslovne odličnosti;
• prizadevati si za sodoben integriran koncept varnosti
(varovanja), katerega cilj je preprečevati vmešavanje
v tehnologijo dela navigacijskih služb zračnega pro
meta, ter posledično zagotavljati varovanje civilnega
letalstva pred mogočimi neposrednimi in posred
nimi oblikami ogrožanja. Družba teži k izpolnjevanju
najvišjih mogočih standardov varovanja, zagotavlja
ustrezno varnost svojih poslovnih procesov in si
prizadeva, da bi izpolnjevala nacionalne in medna
rodne norme glede varovanja civilnega letalstva. Cilj
družbe v navedenem obdobju je združiti posamezne
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varnostne podsisteme v celovit koncept obvlado
vanja tveganj z namenom zagotavljati varno okolje za
poslovne procese z uspešnim in učinkovitim siste
mom varovanja ter v čim večji možni meri, glede
na dane pogoje, zagotoviti neodvisnost sistema
varovanja od zunanjih izvajalcev. Pomemben cilj za
navedeno obdobje je poenotenje in standardiziranje
tehničnih sistemov varovanja na ravni načrtovanja in
izvedbe;
• racionalizirati organizacijo in storitve z uresničitvijo
projekta Centra za vodenje in kontrolo zračnega pro
meta ATCC;
• vzdrževati, optimizirati in izboljševati tehnološko in
frastrukturo, ki družbi omogoča dosegati operativne
cilje na področjih varnosti, kapacitete in gospodar
nosti poslovanja. Tehnološki razvoj družbe je usmer
jen v izpolnjevanje osnovnih ciljev družbe, poleg tega
zagotavlja izpolnjevanje evropskih in globalnih smer
nic s tega področja.
V drugem referenečnem obdobju med letoma 2015 in
2019 uvršča družba doseganje vseevropskih ciljev uspe
šnosti med pomembne strateške usmeritve. V tem ob
dobju bodo opredeljeni vseevropski cilji in kazalniki za
vsa štiri ključna področja spremljanja uspešnosti, ki so:
zmogljivost, stroškovna učinkovitost, varnost in okolje.
S kakovostnim, zmogljivostno prilagodljivim, cenovno
ugodnim in stroškovno učinkovitim izvajanjem dejav
nosti bo poslovanje družbe ob doseganju vseevropskih
ciljev uspešnosti usmerjeno k najpomembnejšemu cilju
– zagotavljanju varnosti v zračnem prometu. Vse to je
uresničljivo izključno in samo ob ohranjanju in razvoju
potrebnega strokovnega kadra, ki ima ustrezna specifič
na znanja in se zaveda, kolikšen je pomen varnosti pri
izvajanju njegove dejavnosti.
V družbi bomo sledili razvojnim usmeritvam tako, da
bomo pravočasno sprejemali vse potrebne ukrepe, ki
bodo zagotovili nemoteno poslovanje in doseganje za
stavljenih ciljev družbe.
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osnovni podatki o družbi

Družba:
KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d. o. o.
SLOVENIA CONTROL, Slovenian Air Navigation Servi
ces, Limited
Skrajšani naziv družbe:
KZPS, d. o. o.
SLOVENIA CONTROL, Ltd
Sedež družbe:
Zgornji Brnik 130n, 4210 Brnik - aerodrom
AFTN: LJLAYFAX
Matična številka: 1913301
Identifikacijska številka: SI18930492
Transakcijski računi:
Banka Koper d. d.: SI56 1010 0004 3347 840
UniCredit Banka Slovenije, d. d.: SI56 2900 0005 5404 414
NLB, d. d.: SI56 0292 2025 4167 737
Registracija v poslovnem registru: družba z omejeno
odgovornostjo
Registrski vložek št.: 1/39042/00, Okrožno sodišče v
Ljubljani
Klasifikacija osnovne dejavnosti: 52.230 Spremljajoče
storitvene dejavnosti v zračnem prometu
Lastništvo: 100-odstotno lastništvo Republike Slovenije
Znesek osnovnega kapitala: 1.091.118 EUR
Število zaposlenih: 215 (na dan 31. 12. 2012)

Kontakti:
Telefonska številka: 00 386 4 20 40 000
Številka telefaksa: 00 386 4 20 40 001
Elektronska pošta: info@sloveniacontrol.si
URL: www.sloveniacontrol.si
Organi upravljanja družbe: ustanovitelj, nadzorni svet
in direktor.
Ustanoviteljske pravice je do 28. 12. 2012 izvajala
Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slo
venije, z uveljavitvijo Zakona o Slovenskem državnem
holdingu (ZSDH, Uradni list RS, št. 105/2012) so bile
ustanoviteljske pravice prenesene na Slovensko odško
dninsko družbo, d. d.
Direktor:
dr. Franc Željko Županič
Nadzorni svet:
Predstavniki lastnika:
Dušan Hočevar, predsednik
mag. Janez Kolar, namestnik predsednika
Janez Hrovat, član
Predstavnika delavcev:
Žiga Ogrizek, član
Zoran Pajić, član
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STATUS IN DEJAVNOST

Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., je bila
ustanovljena na podlagi Zakona o zagotavljanju navigacij
skih služb zračnega prometa, skladno z Zakonom o go
spodarskih družbah in Zakonom o gospodarskih javnih
službah ter v povezavi z Zakonom o letalstvu. Pravnoor
ganizacijska oblika družbe je po Zakonu o gospodarskih
družbah družba z omejeno odgovornostjo, katere lastnik
in ustanovitelj je Republika Slovenija. Skladno z določ
bami Zakona o gospodarskih javnih službah ima status
javnega podjetja, saj zagotavlja izvajanje gospodarske
javne službe navigacijskih služb zračnega prometa.
Družba ima (skladno z aktom o ustanovitvi družbe) tri
organe upravljanja: ustanovitelja, nadzorni svet in direk
torja. Ustanoviteljske pravice je do 28. 12. 2012 izvajala
Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike
Slovenije, ko pa je začel veljati Zakon o Slovenskem
državnem holdingu (ZSDH, Uradni list RS, št. 105/2012),
so bile ustanoviteljske pravice prenesene na Slovensko
odškodninsko družbo, d. d.
V tujini se družba predstavlja s svojim angleškim ime
nom Slovenia Control, Slovenian Air Navigation Servi
ces, Limited.
Registrirane dejavnosti omogočajo družbi prevzem raz
ličnih nalog. Osnovna dejavnost družbe skladno s stan
dardno klasifikacijo dejavnosti, je 52.230 – spremljajoče
storitvene dejavnosti v zračnem prometu, kamor spada

ta vodenje in kontrola zračnega prometa, ki se izvajata
v naslednjih navigacijskih službah zračnega prometa:
• službah zračnega prometa;
• službi za komunikacije, navigacijo in nadzor (službi
letalskih telekomunikacij);
• službah letalskih informacij.
Družba izvaja dejavnost v okviru svojega poslanstva,
zaradi katerega je bila ustanovljena.
Družba je s svojimi strokovnjaki edino podjetje na ob
močju Republike Slovenije, ki izvaja dejavnost vodenja
in kontrole zračnega prometa, služb za komunikacije,
navigacijo in nadzor, služb letalskih informacij ter uspo
sabljanja osebja navigacijskih služb zračnega prometa.
Njena dejavnost je neprimerljiva s katero koli dejav
nostjo na območju Republike Slovenije, zato je tudi
položaj zaposlenih poseben in primerljiv le z družbami,
ki izvajajo enako dejavnost v tujini. Zaposleni v družbi
so zaradi svojega posebnega znanja vključeni v številne
dejavnosti, ki vplivajo na razvoj stroke, spremembe
predpisov in razvoj na tem področju.
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ORGANIZIRANOST
DRUŽBE

Družba opravlja storitve navigacijskih služb zračnega
prometa v Republiki Sloveniji skladno s slovensko za
konodajo, evropskimi standardi, standardi in priporočili
Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) in
Evropske organizacije za varnost zračne plovbe (Euro
control) ter s sklenjenimi operativnimi delovnimi spora
zumi (Letter of Agreement – LoA) s sosednjimi kontro
lami zračnega prometa in mednarodnimi pogodbami, ki
zavezujejo Republiko Slovenijo.
Organizacijska struktura družbe podpira varno, nepre
trgano, učinkovito in trajnostno izvajanje navigacijskih
služb zračnega prometa, ki jih zagotavlja družba, in
ustrezno prilagodljivost in odzivnost na spremembe v
okolju, kjer posluje.
Notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest v
družbi je določena s Pravilnikom o notranji organizirano
sti in sistemizaciji delovnih mest, ki opredeljuje ključne
naloge oziroma aktivnosti, katerih procesi se izvajajo v
posameznih organizacijskih enotah. Organizacija družbe
je podrejena izvajanju glavne dejavnosti, zagotavljanju
navigacijskih služb zračnega prometa skladno z Zako
nom o letalstvu, Zakonom o zagotavljanju navigacijskih
služb zračnega prometa in evropsko zakonodajo o eno
tnem evropskem nebu.
Glavna dejavnost družbe, vodenje in kontrola zračnega
prometa, se izvaja v okviru treh operativnih sektorjev:
• Sektorja zračnega prometa,
• Sektorja letalskih telekomunikacij in
• Sektorja letalskih informacij.

Proces usposabljanja operativnega osebja se izvaja v
okviru Službe za usposabljanje operativnega osebja
– Letalske šole kot samostojne organizacijske enote,
podrejene neposredno direktorju.
Naloge, povezane s kadrovskimi, organizacijskimi in
pravnimi zadevami, finančno-računovodskimi zadevami,
in naloge, povezane z investicijskim, tekočim vzdrževa
njem in javnimi naročili, se izvajajo v okviru Sektorja za
splošne zadeve.
Posebno mesto v organizaciji imajo naloge, povezane z
varnostjo v zračnem prometu, s certificiranjem izvajalca
navigacijskih služb zračnega prometa, mednarodnimi
zadevami in strateškim načrtovanjem, kakovostjo in
varovanjem, informacijsko tehnologijo, odnosi z jav
nostmi ter tajništvom, ki se opravljajo v okviru kabineta
direktorja.
Delo se opravlja na sedežu družbe, ki se po preselitvi ad
ministrativnih služb, Službe območne kontrole zračnega
prometa Ljubljana in ostalih operativnih služb, ki so se
opravljale s Kotnikove 19a, Ljubljana, od meseca marca
2013 nahaja v prostorih novega Centra za vodenje in
kontrolo zračnega prometa - ATCC na naslovu Zgornji Br
nik 130n na območju Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana.
Pred preselitvijo poslovanja in sedeža družbe so na leta
lišču Jožeta Pučnika Ljubljana delovale Služba letališke
kontrole zračnega prometa Brnik, Služba za navigacije in
letališča ter Služba zrakoplovnih informacij ARO. Poleg
omenjenega se delo opravlja tudi na letališčih Edvarda
Rusjana Maribor, Portorož in Cerklje ob Krki.
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KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o.
DIREKTOR

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

Oddelek za varnost v zračnem prometu

Oddelek za informatiko

Oddelek za certificiranje

Služba za usposabljanje
operativnega osebja LETALSKA ŠOLA

Sektor zračnega
prometa

Sektor letalskih
telekomunikacij

Sektor letalskih
informacij

Oddelek za podporo
in razvoj Sektorja
zračnega prometa

Oddelek za tehnični
nadzor

Služba zrakoplovnih
publikacij

Finančno
računovodska
služba

Oddelek za
tehnološko podporo
službam kontrole
zračnega prometa

Služba za
avtomatizirane
sisteme

Informacijskokomunikacijski
center

Služba za
kadrovske zadeve

Služba območne
kontrole zračnega
prometa Ljubljana

Služba za
komunikacije

Služba letališke
kontrole zračnega
prometa Brnik

Služba za navigacije
in letališča

Služba letališke
kontrole zračnega
prometa Maribor

Služba za nadzorne
sisteme

Služba letališke
kontrole zračnega
prometa Portorož

Služba letališke
kontrole zračnega
prometa Cerklje
ob Krki

Prikaz 1 / Organizacijska shema

Služba zrakoplovnih
informacij ARO

Brnik, Portorož,
Maribor,
Cerklje ob Krki

Sektor ZA SPLOŠNE
ZADEVE

Služba za pravne
zadeve

Služba za investicije
in javna naročila
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POROČILO DIREKTORJA

Gospodarska in finančna kriza je tudi leta 2012 kazala
zobe. Kljub stalnemu zaostrovanju gospodarskih razmer
smo zagotovili stabilno poslovanje družbe, nemoteno
nadaljevanje gradnje novega Centra za vodenje in kon
trolo zračnega prometa in poslovno leto končali s pozi
tivnim poslovnim izidom.
Gospodarska kriza se je odrazila tudi na letalskem
prometu tako v evropskem merilu kot v slovenskem
zračnem prostoru, saj dejanske stopnje rasti zračnega
prometa niso dosegle načrtovanih. Kljub optimizmu ob
rekordnih dosežkih Službe območne kontrole zračnega
prometa Ljubljana v mesecu juliju, ko je bil v enem dne
vu dosežen rekordni rezultat 1263 IFR letov, povprečno
število IFR letov na dan v mesecu pa prvič preseglo
število tisoč in znašalo v povprečju 1022 IFR letov na
dan, so rezultati na letni ravni odraz zaostrenih gospo
darskih in finančnih razmer za letalske prevoznike, ki so
se spopadali z visokimi cenami goriv in v Evropi z doda
tnimi stroški zaradi sheme trgovanja z emisijami, ki je
bila uvedena januarja 2012. Medtem ko je bil zračni pro
met, izražen v servisnih enotah, v fazi preleta za 0,4 %
nižji od planiranega oziroma za 0,1 % večji od prometa
leta 2011, je bil v fazi terminala manjši od načrtovanega
za 12 % in za 10,8 % manjši od prometa iz leta 2011.
Leta 2012 smo skladno z evropsko zakonodajo in spre
jetim nacionalnim Načrtom izvedbe (Performance Plan)

za obdobje 2012 – 2014, ki določa zavezujoče (in druge)
cilje uspešnosti pri zagotavljanju navigacijskih služb
zračnega prometa, vstopili v prvo referenčno obdobje
spremljanja kazalnikov uspešnosti med letoma 2012
in 2014. Načrt izvedbe za prvo referenčno obdobje
spremljave vseevropskih ciljev uspešnosti v letih 2012
– 2014 določa zavezujoče kazalnike uspešnosti na dveh
ključnih področjih spremljanja uspešnosti – področju
zmogljivosti in področju stroškovne učinkovitosti. Če
prav dejanske ravni zračnega prometa niso dosegle
načrtovanih, smo v družbi s sprejetimi ukrepi, usmerje
nimi v racionalizacijo stroškov poslovanja, dosegli stro
škovno učinkovitost, merjeno s kazalnikom »povprečne
cene enote za preletne navigacijske službe zračnega
prometa« ob preseženem cilju vrednosti na področju
zmogljivosti. Družba je z doseženo povprečno preletno
zamudo upravljanja pretoka zračnega prometa 0,0013
minute na let presegla ciljne vrednosti in skoraj brez
zamud zagotavljala ustrezno kapaciteto oziroma pretoč
nost zračnega prometa.
Pomembno je poudariti, da smo tudi v preteklem letu
ohranili visoko stopnjo ravni varnosti pri izvajanju de
javnosti vodenja in kontrole zračnega prometa. Družba
posveča posebno pozornost doseganju ciljev v okviru
sistema upravljanja varnosti, pri čemer je izjemnega
pomena prav krepitev visoke ravni zavedanja o pomenu
varnosti pri vseh zaposlenih. Sistem upravljanja varnosti
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družbe pa že od leta 2006 presega ciljno raven zrelosti
za izvajalce držav članic skupine ECAC in izpolnjuje vse
zahteve mednarodnih standardov in veljavnih predpisov.
Politika varnosti je neločljivo povezana tudi s politiko
kakovosti in politiko varovanja pri izvajanju navigacij
skih služb zračnega prometa. Družba je tudi leta 2012
uspešno opravila kontrolno presojo sistema kakovosti
po mednarodnem standardu ISO 9001:2008 in ohranila
certifikat, kar dokazuje zavezanost družbe ne samo k
ohranjanju, temveč tudi izboljševanju sprejetega proce
snega pristopa v sistemu vodenja kakovosti.
Eden od pomembnih dejavnikov za varno, kakovostno
in učinkovito izvajanje dejavnosti družbe je zagotavljanje
ustrezne operativne in tehnološke zmogljivosti z vlaga
nji v posodobitev sistemov in naprav ob sočasnih zahte
vah po interoperabilnosti, ki jih prinaša zakonodaja eno
tnega evropskega neba. Pomemben razvojni korak v tej
smeri je zaključek gradnje novega Centra za vodenje in
kontrolo zračnega prometa na Letališču Jožeta Pučnika
Ljubljana, ob koncu leta uspešno opravljen tehnični
pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje. Do konca
meseca marca 2013 je družba projekt zaključila s težko
pričakovano selitvijo iz neustreznih prostorov v Ljublja
ni, pridobitvijo ustreznega obratovalnega dovoljenja in
uspešnim prenosom izvajanja operativne dejavnosti v
novi center območne kontrole zračnega prometa ter
prenosom sedeža družbe. Uspešno zaključen projekt je
rezultat lastnega znanja, skupnega dela in naporov vseh
zaposlenih v družbi.
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Med pomembne dosežke preteklega leta uvrščamo
tudi uspešno izvedeno posodobitev sistema za instru
mentalno pristajanje (ILS) na Letališču Jožeta Pučnika
Ljubljana skladno z vsemi postopki in predpisi do prido
bitve obratovalnega dovoljenja. Sistem od meseca sep
tembra deluje v pogojih CAT IIIb in omogoča pristajanje
na letališču v pogojih slabe vidljivosti.
Za izvajanje dejavnosti družbe je ključnega pomena
zagotavljanje stalne skladnosti z zahtevami evropskih
predpisov o enotnem evropskem nebu za izvajanje
navigacijskih služb zračnega prometa in ohranjanje
dovoljenja (certifikata) za izvajanje navigacijskih služb
zračnega prometa, in sicer za izvajanje služb zračnega
prometa (ATS), služb za komunikacije, navigacijo in
nadzor (CNS) in služb letalskih informacij (AIS), ki ga je
družba prejela 1. decembra 2011 za obdobje 2 let. Leta
2012 je družba posvetila pozornost razvoju sistema
izpolnjevanja skupnih zahtev za izvajalca navigacijskih
služb zračnega prometa, v okviru katerega je zagotovila
evropsko primerljivo raven usposobljenosti sodelavcev
na področju spremljanja in izkazovanja stalne skladnosti
z zahtevami za izvajalca navigacijskih služb zračnega
prometa. Ob koncu decembra 2012 je družba uspešno
obnovila tudi dovoljenje za delo Letalske šole.
Na področju mednarodnega sodelovanja je družba
nadaljevala aktivno delovanje v okviru projekta FAB
Central Europe (FAB CE) in krepila svoje sodelovanje z
mednarodnimi organizacijami in interesnimi skupinami
(Eurocontrol, ICAO, CANSO, ATCA, CEAP). Aktivno in
uspešno sodelovanje predstavnikov družbe in Ministr
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stva za infrastrukturo in prostor s predstavniki ostalih
šestih držav članic je v okviru projekta FAB CE ob kon
cu leta pripeljalo do vzpostavitve Funkcionalnega bloka
zračnega prostora srednje Evrope, kot to predvidevajo
predpisi Evropske unije o enotnem evropskem nebu.
Vključitev Republike Slovenije v FAB CE je pripomogla
h krepitvi vloge družbe pri izvajanju storitev navigacij
skih služb zračnega prometa v regiji, ki jo mora družba
ohranjati z aktivnim delovanjem v evropskem in medna
rodnem merilu tudi v prihodnje.
Slabšanje gospodarskih razmer v mednarodnem okolju
in splošna negotovost, ki zaznamuje evropsko gospo
darstvo leta 2013, ima za posledico navzdol prilagojene
napovedi rasti letalskega prometa v Evropi tako po
številu letov kot številu servisnih enot. Neugodne na
povedi padanja gospodarske aktivnosti ter nadaljevanja
gospodarske in finančne krize v Sloveniji so poleg
navedenega tudi razlog za dodatno mero skrbnosti in
gospodarnosti pri uresničevanju zastavljenih letnih in
strateških ciljev družbe za naslednje petletno obdobje.
Kot direktor družbe nameravam posebno pozornost in
skrb posvetiti gospodarnosti poslovanja, obvladovanju
in nadzoru vseh stroškov poslovanja ter izboljšanju učin
kovitosti in konkurenčnosti družbe.
Eden od pomembnih ciljev družbe je zagotavljanje kon
kurenčne cene svojih storitev skladno s pozivi združenj
uporabnikov storitev navigacijskih služb zračnega pro
meta, priporočili resornega ministrstva in vseevropski
mi cilji uspešnosti na področju stroškovne učinkovitosti
ob zagotavljanju varnosti v zračnem prometu, kar je
poglavitni cilj družbe. Za doseganje konkurenčnih cen
storitev, še zlasti v fazi terminala, je ključnega pomena
za družbo sodelovanje z vsemi deležniki pri iskanju
ustreznih rešitev za stroškovno učinkovito izvajanje na
vigacijskih služb in s tem cene storitev. Družba pa mora
nadaljevati racionalizacijo in optimizacijo organiziranosti
navigacijskih služb zračnega prometa na vseh treh le
tališčih, vključenih v stroškovno bazo v fazi terminala, v
okviru dogovorjenih obratovalnih časov letališč.
H krepitvi konkurenčnega položaja družbe bodo prispe
vali tudi sinergijski učinki, ki bodo posledica vključenosti

16

v funkcionalni blok zračnega prostora v srednji Evropi
(FAB CE), in vključitev v skupni evropski razvoj v sme
ri centralizacije določenih storitev. Vse navedeno bo
prispevalo k ohranjanju sposobnosti družbe za varno,
kakovostno, neprekinjeno, stroškovno učinkovito in traj
nostno izvajanje dejavnosti vodenja in kontrole zračne
ga prometa. Kot direktor družbe si bom tudi v prihodnje
prizadeval za ohranjanje in razvoj tega potenciala druž
be, ki pomembno prispeva k razvoju civilnega letalstva
kot dejavniku gospodarskega razvoja, ne le v interesu
družbe, temveč tudi v nacionalnem interesu.

dr. Franc Željko Županič
DIREKTOR
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IZJAVA O UPRAVLJANJU
DRUŽBE

Na podlagi petega odstavka 70. člena Zakona o gospo
darskih družbah (ZGD-1) in četrtim odstavkom 26. člena
Akta o ustanovitvi javnega podjetja Kontrola zračnega
prometa Slovenije, d. o. o., družba podaja izjavo o upra
vljanju za leto 2012.

1. IZJAVA O SKLADNOSTI S KODEKSOM 		
	UPRAVLJANJA
Za družbo je leta 2012 veljal Kodeks upravljanja družb s
kapitalskimi naložbami države (v nadaljnjem besedilu:
Kodeks). Kodeks je dne 13. 1. 2011 sprejela Agencija
za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije,
ki je bila z Zakonom o upravljanju kapitalskih naložb
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/2010 in nasl.)
ukinjena.
V skladu z določbami Zakona o Slovenskem državnem
holdingu (Uradni list RS, št. 105/12) bo pristojnosti
Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike
Slovenije prevzel Slovenski državni holding, do njegove
ustanovitve pa kapitalske naložbe Republike Slovenije
od 28. 12. 2012 upravlja Slovenska odškodninska druž
ba, d. d.
Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., se je
zavezala k spoštovanju določb Kodeksa s sprejemom

Akta o ustanovitvi. S spoštovanjem določil Kodeksa v
celoti si tudi na ta način prizadeva za ohranjanje in nad
gradnjo uspešnega vodenja in upravljanja družbe.
Kodeks je objavljen na spletnih straneh Agencije za
upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, na
naslovu http://www.auknrs.si.
Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., podaja
izjavo o skladnosti s Kodeksom upravljanja družb s kapi
talskimi naložbami države.

2.	OPIS GLAVNIH ZNAČILNOSTI SISTEMOV 		
	NOTRANJIH KONTROL IN UPRAVLJANJA
	TVEGANJ V DRUŽBI V POVEZAVI
	S POSTOPKOM RAČUNOVODSKEGA
POROČANJA
						
Namen sistema notranjih kontrol je zagotoviti učinkovi
to in uspešno delovanje, zanesljivost računovodskega
poročanja in skladnost z veljavnimi zakoni ter drugimi
zunanjimi in notranjimi predpisi.
Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Sloven
skimi računovodskimi standardi (SRS) in Zakonom o
gospodarskih družbah (ZGD-1). Podatki v računovodskih
izkazih temeljijo na knjigovodskih listinah in poslovnih
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knjigah, vodenih v skladu s SRS. Predstavljajo resnično
in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe in izidov
poslovanja za leto 2012. Računovodski izkazi skupaj s
pojasnili so izdelani na osnovi predpostavke o nadalj
njem poslovanju družbe.
Pri pripravi so upoštevane temeljne računovodske
predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnih dogod
kov, časovne neomejenosti delovanja in kakovostne
značilnosti računovodskih izkazov, to so predvsem ra
zumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. Pri
računovodskih usmeritvah so upoštevana osnovna ra
čunovodska načela: previdnost, prednost vsebine pred
obliko in pomembnost.
Družba zagotavlja pravilnost, popolnost in resničnost
računovodskega poročanja z več kontrolami, kot so:
usklajevanje postavk s kupci in dobavitelji; kontrola
popolnosti zajemanja podatkov, kontrola razmejitev
dolžnosti in odgovornosti, kontrola omejitve dostopa do
računovodskih evidenc in kontrola nadziranja. Proces
računovodenja je informacijsko podprt, zato so vse na
vedene kontrole povezane tudi s sistemi kontrole vgra
jenimi v informacijsko tehnologijo. Tveganja, povezana
z informacijsko tehnologijo, in preostala tveganja so
podrobneje opisana v poglavju Upravljanje tveganj.
Družba zagotavlja pravilnost, popolnost in resničnost
računovodskega poročanja tudi z izpolnjevanjem zahtev,
ki jih predpisuje mednarodni standard ISO 9001:2008.

3. PODATKI O DELOVANJU SKUPŠČINE 		
	DRUŽBE
Organi družbe so:
• ustanovitelj;
• nadzorni svet in
• direktor.
Edini ustanovitelj družbe je Republika Slovenija. Pri
stojnosti ustanovitelja so podrobneje opredeljene z
Aktom o ustanovitvi. Ustanovitelj je svoje pristojnosti
leta 2012 uresničeval v skladu z Zakonom o upravljanju
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kapitalskih naložb Republike Slovenije prek Agencije za
upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, od
28. 12. 2012 naprej pa v skladu z Zakonom o Sloven
skem državnem holdingu prek Slovenske odškodninske
družbe, d. d. Ustanovitelj kot edini družbenik svoje pri
stojnosti uresničuje s sprejemanjem sklepov.

4. PODATKI O SESTAVI IN DELOVANJU 		
	ORGANOV VODENJA IN NADZORA
Družbo vodi direktor v skladu z Aktom o ustanovitvi.
Direktorja imenuje ustanovitelj za mandatno dobo 5 let.
Direktor družbe je dr. Franc Željko Županič.
Nadzorni svet družbe sestavlja šest članov, od katerih
so štirje člani predstavniki ustanovitelja, dva člana pa
sta predstavnika delavcev. Podrobneje sta sestava in
delovanje nadzornega sveta predstavljena v Poročilu o
delu nadzornega sveta za leto 2012.

Zg. Brnik, 30. maja 2013
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POROČILO NADZORNEGA
SVETA

Sestava nadzornega sveta v letu 2012
V skladu s 14. členom Akta o ustanovitvi javnega pod
jetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. (v
nadaljevanju: družba) ima nadzorni svet družbe 6 članov,
od katerih 4 člane imenuje ustanovitelj, 2 člana pa izvoli
svet delavcev.
V letu 2012 so nadzorni svet sestavljali naslednji člani,
predstavniki ustanovitelja:
• Mag. Mirko Komac, predsednik do 19. 9. 2012,
• Dušan Hočevar, predsednik od 7. 12. 2012, član od
22. 11. 2012,
• Mag. Janez Kolar, namestnik predsednika od 22. 12.
2011, član od 18. 7. 2011,
• Janez Hrovat, član od 22. 11. 2012,
• Igor Nered, član do 17. 1. 2012,
ter naslednja člana, predstavnika delavcev:
• Zoran Pajić, član,
• Žiga Ogrizek, član.
Seje nadzornega sveta v letu 2012
V letu 2012 je imel nadzorni svet družbe 8 sej, od tega
7 rednih in 1 dopisno sejo.

Spremljanje poslovanja družbe in
druge aktivnosti nadzornega sveta v
letu 2012
Nadzorni svet je v letu 2012 pretežni del svojega dela
namenil spremljanju poslovanja družbe, predvsem
finančnega stanja ter spremljanju poteka največje in
vesticije, gradnje novega centra za vodenje in kontrolo
zračnega prometa. V okviru spremljanja finančnega
stanja je bil s strani družbe redno seznanjan z obdobni
mi poročili o poslovanju, finančni položaj pa je nadzorni
svet preverjal tudi ob obravnavi drugih zadev, ki so
imele finančne posledice, predvsem ob sprejemanju
poslovnih načrtov. Nadzorni svet je redno spremljal
izvajanje varčevalnih ukrepov v družbe. Zadolževanje je
potekalo v okviru načrtovanega, družba pa je vselej re
dno in pravočasno pokrivala svoje finančne obveznosti.
Preverjanje poslovanja je poleg finančnega vidika zaje
malo tudi vidik zakonitosti poslovanja, preverjanje dose
ganja poslovnih načrtov, realizacijo načrtovanih investicij
ter realizacijo sklepov nadzornega sveta in ustanovite
lja. Vsi sklepi nadzornega sveta, sprejeti v letu 2012, so
realizirani.

Na vseh sejah so sodelovali vsi člani nadzornega sveta.
Nadzorni svet se je redno seznanjal s potekom izgra
dnje novega centra za vodenje in kontrolo zračnega
prometa. Pri tem mu je družba predložila vse ustrezne
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podatke in dokumente, obrazložitve in predstavitve pa
so nadzornemu svetu podajali strokovnjaki, ki so bili ne
posredno zadolženi za potek investicije, vsak za svoje
področje dela. Projekt gradnje se je uspešno zaključil
po izteku poslovnega leta 2012, v mesecu marcu 2013,
ko je bila uspešno izvedena selitev sedeža družbe in
dejavnosti.
Tekoče se je seznanjal z izvajanjem drugih investicij v
družbi.
Nadzorni svet je preveril sestavljeno in revidirano letno
poročilo družbe za leto 2011, h kateremu ni imel pri
pomb in ga je potrdil. S potrjenim letnim poročilom je
soglašal tudi ustanovitelj, ki je na predlog nadzornega
sveta odločal tudi o delitvi bilančnega dobička, imeno
vanju revizorja poslovanja za leti 2012 in 2013 in direk
torju ter nadzornemu svetu podelil razrešnico za delo v
poslovnem letu 2011.
Obravnaval je stališča in priporočila Agencije za upra
vljanje kapitalskih naložb RS (v nadaljnjem besedilu:
AUKN), ki je v skladu z Zakonom o upravljanju kapital
skih naložb Republike Slovenije do 28. 12. 2012 izvrše
vala ustanoviteljske pravice v družbi. Po tem datumu je
pristojnost izvrševanja pravic ustanovitelja, v skladu z
Zakonom o Slovenskem državnem holdingu, prešla na
Slovensko odškodninsko družbo d.d. Nadzorni svet je
redno sledil pretoku dokumentacije in podatkov ter kon
taktih med družbo in AUKN. Člani nadzornega sveta so
se udeleževali izobraževalnih srečanj, ki jih je organiziral
AUKN.
Nadzorni svet je spremljal izvajanje priporočil AUKN v
družbi. Seznanjen je bil s pripravo in sprejemom etične
ga kodeksa družbe.
V zvezi z načrtovanjem dela je sprejel Letni poslovni na
črt 2013 ter Poslovni načrt 2013 – 2017. Oba načrta sta
bila usklajena z Načrtom izvedbe, ki sta ga Republika
Slovenije in Evropska komisija že predhodno potrdili,
smiselno pa sta bila usklajena tudi s priporočili AUKN.
Zaradi iztekanja mandata direktorja je nadzorni svet
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konec leta 2012 objavil razpis za direktorja. Postopek
izbire direktorja je izvedel po zaključku poslovnega leta
2012 in po izvedenem postopku v skladu z Aktom o
ustanovitvi ustanovitelju predlagal ponovno imenovanje
dr. Franca Željka Županiča za direktorja družbe za man
datno obdobje 5 let.
V okviru drugih pristojnosti je nadzorni svet odločal o
predlogih soglasij k sklenitvi pogodb in aneksov k po
godbam.

Revizijska komisija nadzornega sveta
V letu 2012 je nadzorni svet ustanovil ad hoc revizijsko
komisijo z namenom preveritve pogodbenih razmerij
med družbo in družbo Ceris IT d.o.o. Predsednik mag.
Janez Kolar in dva člana revizijske komisije, Zoran Pajić
in Žiga Ogrizek, so člani nadzornega sveta, en član,
Rado Sodin pa je neodvisen strokovnjak, ki je usposo
bljen za računovodstvo ali revizijo. Nadzorni svet se je
seznanil s končnim poročilom revizijske komisije in na
podlagi mnenja, izraženega v tem poročilu ugotovil, da
je bilo finančno in pravno poslovanjem družbe skladno z
veljavno zakonodajo ter da so bili s strani družbe pravil
no vodeni in zaključeni vsi potrebni postopki. Prav tako
ni bila ugotovljena kakršnakoli opustitev dolžnih ravnanj
ali dolžne skrbnosti.
Revizijska komisija, ki je bila ustanovljena le za ta na
men, je po izvedbi naloge prenehala z delovanjem.

Letno poročilo družbe za leto 2012
Nadzorni svet je po zaključku poslovnega leta 2012
preveril sestavljeno in revidirano letno poročilo družbe
za leto 2012 in predlog za uporabo bilančnega dobička,
ki ga je družba v skladu z Zakonom o gospodarskih
družbah predložilo v revidiranje izbrani revizijski družbi
Ernst&Young. Navedeno letno poročilo družbe je pri
pravljeno skladno z Zakonom o gospodarskih družbah
in Slovenskimi računovodskimi standardi. Poročilo
predstavlja pogoje in rezultate poslovanja družbe v letu
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2012, sestavljeno pa je iz dveh delov, in sicer iz poslov
nega poročila in računovodskega poročila.
Poslovno poročilo predstavlja poslovanje javnega pod
jetja v letu 2012. Opredeljuje ključne dogodke in vplive
na poslovanje v letu 2012 in po koncu poslovnega leta,
pomembne poslovne podatke za leto 2012, izvajanje
navigacijskih služb zračnega prometa v letu 2012, inve
sticije, upravljanje tveganj, podatke o zračnem prometu
ter ključne načrte za leto 2013 in pričakovanja glede
razvoja družbe.
V zvezi s preveritvijo računovodskega poročila nadzorni
svet ugotavlja, da je računovodsko poročilo sestavljeno
jasno in pregledno, da računovodski izkazi izkazujejo
resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti
javnega podjetja, njegovega finančnega položaja ter
poslovnega izida. Podana je razčlenitev računovodskih
izkazov kot tudi pojasnilo k posameznim postavkam ra
čunovodskih izkazov.
Nadzorni svet je na 74. redni seji, dne 6. 6. 2013 preveril
sestavljeno in revidirano Letno poročilo družbe za leto
2012 in nanj nima pripomb in ga potrjuje. Nadzorni svet
zavzema pozitivno stališče do revizorjevega poročila re
vizijske družbe Ernst&Young, d.o.o. Preveril je tudi pre
dlog za uporabo bilančnega dobička in sprejel sklep, s
katerim se ustanovitelju družbe predlaga, da se bilančni
dobiček v znesku 5.163.544 EUR, ki je sestavljen iz:
• čistega dobička iz poslovnega leta 2012 po uporabi v
višini 1.921.864 EUR in
• bilančnega dobička iz preteklih let v višini 3.241.680
EUR,
nameni za izplačilo edinemu družbeniku, Republiki Slo
veniji v znesku 264.551 EUR, iz preostanka bilančnega
dobička v višini 4.898.993 EUR pa se oblikujejo druge
rezerve iz dobička.
Nadzorni svet je ocenil poslovanje družbe v letu 2012
kot uspešno.
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Načrti v letu 2013
V letu 2013 si bo nadzorni svet še naprej prizadeval za
redno in učinkovito izvajanje nadzora nad poslovanjem
družbe. Posebno pozornost bo namenil izkazom poslo
vanja, spremljanju obvladovanja tveganj ter stroškov.

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

I. POSLOVNO POROČILO
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1

KLJUČNI DOGODKI IN VPLIVI NA
POSLOVANJE LETA 2012 IN PO KONCU
POSLOVNEGA LETA

V evropskem območju se je promet po prvi gospo
darski krizi počasi in neenakomerno povečeval. Leta
2012 pa je rast zračnega prometa v Evropi (EU27)
zaznamovalo splošno padanje gospodarske aktivnosti,
kriza v evropskem območju, visoke cene nafte in zlasti
racionalizacije flot letal, zmanjševajne števila in fre
kvence letalskih povezav ter stečaji nekaterih letalskih
prevoznikov. Posledica je bila nižja rast prometa od
februarskih napovedi organizacije Eurocontrol. Število
letov v Evropi (EU27) se je v primerjavi z 2,6-odstotno
rastjo leta 2011 leta 2012 zmanjšalo za 3 % v primerjavi
z letom 2011. Gibanje prometa je bilo na posameznih
območjih Evrope tudi leta 2012 zelo neenakomerno.
Slovenija spada v območje, ki ga je zaznamovala manj
ša rast prometa kot v preteklih letih. V Sloveniji smo
tako leta 2012 zabeležili 2-odstotni padec števila IFR
letov v FIR Ljubljana. Rast prometa v slovenskem zrač
nem prostoru, izražena v servisnih enotah, je bila v fazi
preleta za 0,1 % večja od leta 2011, medtem ko je bila
v fazi terminala za 10,8 % manjša kot v predhodnem
letu.

Leto 2012
Januar
• Družba je uspešno opravila kontrolno presojo
sistema kakovosti po mednarodnem standardu ISO
9001:2008 brez neskladij ali večjih odstopanj ter ohra
nila certifikat kakovosti z veljavnostjo do 19. 1. 2013.
• Sprejet je bil nov Pravilnik o izvajanju javnih naročil,
ki ureja postopke oddaje javnih naročil, naloge in
odgovornost vseh oseb, ki sodelujejo v postopkih
oddaje naročil ter podrobno ureja ravnanja skrbnikov
pogodb v zvezi z izvajanjem pogodb.
• Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slo
venije je izdala začasno prepoved izvajanja službe
zračnega prometa v LKZP Cerklje.
Februar
• Minister za promet RS je sprejel Pravilnik o času
dela in času počitka kontrolorjev zračnega prometa.
Pri pripravi tega pravilnika so sodelovale strokovne
službe družbe.
• Letališče Portorož je bilo zaprto nekaj dni zaradi
močnega vetra.
• Dne 17. februarja je Javna agencija za civilno letalstvo
Republike Slovenije izdala preklic začasne prepovedi
izvajanja službe zračnega prometa v LKZP Cerklje.
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Marec

Maj

• Sprejet je bil Etični kodeks družbe, v katerem so
opredeljene vrednote družbe, načela razmerij med
družbo in zaposlenimi ter vsa področja odgovornosti
z določbami o izvajanju kodeksa, nadzora in nadaljn
jega razvoja.
• Dne 20. marca 2012 je začel za Avstrijo in Madžarsko
veljati Sporazum FAB CE, ki je bil podpisan 5. maja
2011 na Brdu pri Kranju.
• Izvedene so bile simulacije za določitev optimalne
sektorizacije za sezono 2012.
• Izvedena je bila vključitev radarja Ronchi v sistem.

• Dne 31. maja je nadzorni svet preveril in potrdil
Letno poročilo družbe za leto 2011 s predlogom za
uporabo bilančnega dobička in revizijskim poročilom.
Nadzorni svet je preveril in predlagal skupščini, da
sprejme predlog za uporabo bilančnega dobička,
po katerem bilančni dobiček v znesku 3.741.680,65
EUR, ki je sestavljen iz:
–– čistega dobička iz leta 2011 v višini 839.944,12
EUR in
–– bilančnega dobička iz preteklih let v višini
2.901.736,53 EUR,
ostane nerazporejen in ni namenjen delitvi.
• V novem centru ATCC sta bila prevzeta sistem za
procesiranje nadzornih podatkov (SDPS) in sistem za
procesiranje podatkov o letih (FDPS).

April
• Družba je zaradi načrtovane zamenjave sistema za in
strumentalno pristajanje na Letališču Jožeta Pučnika
Ljubljana organizirala posvetovanje z uporabniki
letališča z namenom predstavitve projekta in vpliva letega na izvajanje letalskega prometa v času izklopa.
• Države članice FAB CE s pomočjo izvajalcev navig
acijskih služb zračnega prometa začnejo postopek
za izmenjavo informacij za nove funkcionalne bloke
zračnega prostora in posvetovanje z Evropsko
komisijo, EASA in drugimi zainteresiranimi stranmi.
• Državni zbor Republike Slovenije je ratificiral Spora
zum FAB CE, ki mora biti še obravnavan v Državnem
svetu.
• Aktivnosti v zvezi s spremembo magnetne deklinaci
je so se končale z objavo AIP AIRAC amandmaja
033/12, ki je začel veljati 5. aprila 2012.
• Družba je izvedla notranjo presojo sistema kakovosti
po mednarodnem standardu ISO 9001:2008 in no
tranjo presojo izpolnjevanja skupnih zahtev izvajalca
navigacijskih služb zračnega prometa skladno z Iz
vedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1035/2011.
• V novem Centru za vodenje in kontrolo zračnega pro
meta – ATCC na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana
je bil prevzet eden izmed ključnih sistemov, sistem
za govorno komunikacijo VCS.
• Izvedena je bila sprememba deklinacije in izredno
letalsko umerjanje vseh sredstev, na katere spre
memba vpliva.

Junij
• Začela se je zamenjava sistema za instrumentalno
pristajanje na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana.
Opravljena so bila gradbena dela in zamenjava vseh
anten ter elektronike.
Julij
• V mesecu juliju je povprečno število IFR letov na dan
prvič preseglo število 1000 z rekordno vrednostjo
1263 IFR letov, opravljenih v enem dnevu in znašalo
v povprečju 1022 IFR letov na dan.
• Dne 17. 7. 2012 je bil opravljen delni tehnični pregled
novega Centra za vodenje in kontrolo zračnega pro
meta – ATCC na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana.
Avgust
• Ob koncu avgusta so bila dokončana dela, oprav
ljena primopredaja del in sklenjen končni obračun z
izvajalcem po gradbeni pogodbi za izvedbo javnega
naročila »Gradnja novega centra za vodenje in kon
trolo zračnega prometa – ATCC«.
• Dne 3. avgusta 2012 je začel veljati Sporazum FAB
CE tudi za Republiko Slovenijo.
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• Prevzet je bil sistem za snemanje govornih zvez in
slike v novem centru ATCC.
September
• V začetku septembra je družba dokončala
posodobitev sistema za instrumentalno pristajanje
na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Tehnično iz
vedbo in umerjanje sistema so strokovnjaki družbe
opravili v predvidenem roku ob koncu julija 2012, od
takrat pa je sistem poskusno obratoval v kategoriji
CAT I. Po uspešno končanem poskusnem obratovan
ju je bilo pridobljeno obratovalno dovoljenje Javne
agencije za civilno letalstvo RS, na podlagi katerega
se je začelo redno obratovanje sistema v kategoriji
CAT IIIb. Sistem omogoča pristajanje na letališču v
pogojih slabe vidljivosti.
• Izvedba projekta energetskega napajanja novega
centra ATCC.
Oktober
• V novem centru ATCC so bila izvedena celovita te
stiranja.
November
• Ob koncu novembra so bile na 97. zasedanju En
larged Committee v okviru organizacije Eurocontrol,
ki sta se ga udeležili predstavnici družbe, potrjene
stroškovne baze in cene storitev držav članic za leto
2013. Republika Slovenija s predlaganim 6,1-odstot
nim znižanjem cene enote storitve v preletu za leto
2013 glede na predhodno leto uspešno sledi vseev
ropskim ciljem uspešnosti in Načrtu izvedbe Re
publike Slovenije (Performance Plan) za referenčno
obdobje 2012 – 2014.
• Dne 22. 11. 2012 se je ustanovitelj na 3. skupščini
seznanil in potrdil revidirano Letno poročilo za leto
2011 in Poročilom o delu nadzornega sveta družbe,
direktorju in nadzornemu svetu podelil razrešnico
za delo v poslovnem letu 2011 ter odločil, da se
bilančni dobiček, ki po stanju dan 31. 12. 2011 znaša
3.741.680,65 EUR porabi za izplačilo udeležbe na
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dobičku edinemu družbeniku v višini 500.000,00
EUR, bilančni dobiček v višini 3.241.680,65 EUR pa
ostane nerazporejen.
• Države članice FAB CE so posredovale Evropski
komisiji Notifikacijo o ustanovitvi FAB CE, Infor
macijo o skupno imenovanih izvajalcih navigacijskih
služb zračnega prometa in odgovore na ugotovitve
Evropske komisije, ki so izhajale iz aprilskega posve
tovanja.
• Ponovno so bila izvedena celovita testiranja v novem
centru ATCC.
December
• Dne 3. 12. 2012 je začel veljati novi Akt o ustano
vitvi javnega podjetja Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d. o. o., ki ga je sprejel ustanovitelj na 3.
skupščini.
• Družba je uspešno opravila presojo Javne agencije
za civilno letalstvo RS in podaljšala dovoljenje za
delo Službi za usposabljanje operativnega osebja Letalski šoli z veljavnostjo do 31. 12. 2013.
• Leta 2012 je bila skladno z evropsko zakonodajo iz
vedena formalna konzultacija o ustanovitvi FAB CE,
ki je na podlagi ratifikacij Sporazuma FAB CE s strani
vseh držav ter skupne določitve (joint designation)
izvajalcev storitev navigacijskih služb zračnega pro
meta v zračnem prostoru FAB CE v decembru 2012
pripeljala do formalne ustanovitve funkcionalnega
bloka zračnega prostora srednje Evrope (FAB CE).
• Ob koncu meseca decembra je družba uspešno
opravila tehnični pregled objekta in 24. decembra
2012 pridobila uporabno dovoljenje za novi Center
za vodenje in kontrolo zračnega prometa – ATCC na
Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana.
• Z uveljavitvijo Zakona o Slovenskem državnem
holdingu (ZSDH, Uradni list RS, št. 105/2012) so
bile ustanoviteljske pravice, ki jih je v družbi do 28.
12. 2012 izvajala Agencija za upravljanje kapitalskih
naložb Republike Slovenije, prenesene na Slovensko
odškodninsko družbo, d. d.
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Leto 2013
Januar
• Družba je uspešno opravila zunanjo recertifikacijsko
presojo sistema kakovosti po mednarodnem stan
dardu ISO 9001:2008 brez neskladij ali večjih odsto
panj ter ohranila certifikat kakovosti z veljavnostjo do
januarja 2016.
• 24. januarja 2013 je v družbi potekal delovni obisk g.
Franka Brennerja, generalnega direktorja organizacije
Eurocontrol.
• V mesecu januarju so bila izvedena testiranja vseh
pomembnih operativnih sistemov za uspešen
začetek izvajanja dejavnosti iz novega centra ATCC, v
okviru katerih je bil uspešno izveden sočasen testni
preklop skoraj vseh pomembnih operativnih kom
ponent s starega na novi center območne kontrole
zračnega prometa in obratno.

•

•

•

Februar
•
• Izvedena so bila končna testiranja v novem cen
tru ATCC s tehničnega in operativnega vidika ter
tehnično vzporedno obratovanje novega centra.
•
Marec
• Dne 3. marca 2013 je bil začetek »Shadowing« faze
1, kontrola zračnega prometa se je izvajala iz starega
centra, ob hkratnem spremljanju iz novega centra
na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Družba je
uspešno pridobila časovno omejeno poskusno ob
ratovalno dovoljenje za sisteme novega centra z vel
javnostjo do 20. marca 2013, ki ga je dne 12. marca
2013 izdala Javna agencija za civilno letalstvo Repub
like Slovenije, kar je bil pogoj za začetek »Shadow
ing« faze 2.
• Dne 13. marca 2013 je bil začetek »Shadowing« faze
2 – izvajanje kontrole iz novega centra, ob sočasnem
delovanju starega centra.
• Dne 20. marca 2013 ob 23.59 se je uradno uspešno
končala faza sočasnega delovanja starega centra
na Kotnikovi 19a v Ljubljani in novega centra ATCC
na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, t.i. »Shadow
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ing 2«, s tem je bil izveden prenos izvajanja storitev
navigacijskih služb zračnega prometa na nov center
območne kontrole zračnega prometa. Javna agencija
za civilno letalstvo Republike Slovenije pa je družbi
izdala poskusna obratovalna dovoljenja, skupaj s
pripadajočimi dovoljenji za uvedbe sprememb v
funkcionalni sistem upravljanja zračnega prometa
za sisteme novega centra z veljavnostjo do izdaje
končnih odločb oziroma do 12. marca 2014.
V zvezi z uspešnim zaključkom gradnje novega cen
tra za vodenje in kontrolo zračnega prometa - ATCC
na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana ter preselitvijo
poslovanja in sedeža družbe iz Ljubljane na novo lo
kacijo je bila organizirana novinarska konferenca.
Dne 13. marca 2013 je na podlagi sklepa ustanovitelja
stopil v veljavo novi Akt o ustanovitvi javnega podjetja
Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., s kat
erim se je spremenil sedež družbe.
Z dnem 21. marcem 2013 je bil za direktorja družbe
za petletno obdobje ponovno imenovan dr. Franc
Željko Županič.
Družba je ob koncu marca 2013 na Bledu organizirala
konferenco za varnost v zračnem prometu. Konfe
rence so se udeležili direktorji in vodje varnosti izva
jalcev navigacijskih služb zračnega prometa.
Nepričakovano je preminil, g. Ivan Grobovšek, naš
sodelavec in kontrolor zračnega prometa v Letališki
kontroli zračnega prometa Portorož.

April
• Družba je izvedla redno notranjo presojo sistema ka
kovosti po mednarodnem standardu ISO 9001:2008.
• Družba je uspešno opravila zunanjo recertifikacijsko
presojo v izvedbi Javne agencije za civilno letalstvo
glede izpolnjevanja skupnih zahtev za izvajalca nav
igacijskih služb zračnega prometa in sprememb
pogojev iz certifikata za izvajalca navigacijskih služb
zračnega prometa.
• Ob koncu aprila je družba z Ministrstvom za ob
rambo RS podpisala novo Pogodbo o ureditvi med
sebojnih razmerij glede opravljanja navigacijskih
služb zračnega prometa na letališču Cerklje, Cerklje
ob Krki, za splošni zračni promet (GAT) in operativni
zračni promet (OAT).
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POMEMBNI POSLOVNI PODATKI
IN KAZALNIKI USPEŠNOSTI

Družba se financira s prihodki iz naslova pristojbin na
zračnih poteh in terminalnih pristojbin, ki jih plačujejo
letalski prevozniki. Stroške opravljenih storitev letalskim
prevoznikom zaračunava Evropska organizacija za var
nost zračne plovbe (Eurocontrol), ki nato sredstva za
opravljene storitve nakaže družbi.
Mednarodni sporazum določa način izračunavanja cene
pristojbin na zračnih poteh. Cena se določi na osnovi
predvidenih stroškov, investicij in prometa v nasled
njem letu. V fazi preleta se morebitna odstopanja de
janskih prihodkov od načrtovanih po določenem ključu
upoštevajo v izračunu cene pristojbine čez dve leti (over
ali under reccovery). Isto velja za determinirane odhod
ke. V fazi terminala se morebitna odstopanja dejanskih
prihodkov in odhodkov od načrtovanih upoštevajo v
izračunu cene terminalne pristojbine čez dve leti (over
ali under recovery).
Za leto 2012 je bila izračunana cena pristojbine na zrač
nih poteh v višini 70,93 EUR in cena terminalne pristoj
bine 256,74 EUR.
Leta 2012 so bili ustvarjeni prihodki od prodaje v višini
34.138 tisoč EUR, od tega 30.102 tisoč EUR iz naslova

pristojbin na zračnih poteh, 2.862 tisoč EUR iz naslova
terminalnih pristojbin in 606 tisoč EUR drugih prihodkov
od prodaje. Poslovni prihodki od prodaje za leto 2012
se zvišajo za 568 tisoč EUR zaradi vračunanega zneska
preveč dobljenih sredstev leta 2010 iz naslova preletnih
pristojbin (over recovery 2010). Drugi poslovni prihodki
so znašali 243 tisoč EUR, od tega 239 tisoč EUR pri
hodkov od odprave rezervacij. Prihodki iz subvencij EU
za projekte so znašali 136 tisoč EUR.
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Tabela 1 / Pomembni poslovni podatki
v tisoč EUR
Prihodki od prodaje

2012

2011

34.138

33.265

EBIT

4.159

1.074

EBITDA

5.779

2.720

Čisti dobiček

3.844

840

Dolgoročna sredstva

35.764

27.072

Kratkoročna sredstva

3.483

9.270

Kapital

8.285

4.942

Dolgoročne obveznosti

14.708

16.247

Kratkoročne obveznosti

10.045

8.510

Kazalniki

2012

2011

Delež EBIT v prihodkih od prodaje

12%

3%

Delež EBITDA v prihodkih od prodaje

17%

9%

Čisti dobiček v prihodkih od prodaje

11%

3%

Donosnost kapitala (ROE)

58%

19%

Donosnost sredstev (ROA)

10%

3%

Število zaposlenih

2012

2011

215

216

Konec leta
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2.1

KAZALNIKI USPEŠNOSTI

Leto 2012 pokriva prvo leto prvega referenčnega obdo
bja med letoma 2012 in 2014, v katerem si je Republika
Slovenija skladno z evropskimi predpisi o enotnem
evropskem nebu oziroma Uredbo Komisije (EU) št.
691/2010 določila zavezujoče cilje in kazalnike uspešno
sti (Key Performance Indicators – KPI) pri zagotavljanju
navigacijskih služb zračnega prometa na dveh ključnih
področjih spremljanja uspešnosti (Key Performance Area
– KPA), področju zmogljivosti (Capacity) in področju stro
škovne učinkovitosti (Cost-efficiency), kar mora biti skla
dno z vseevropskimi cilji uspešnosti in Načrtom izvedbe
(Performance Plan) 2012 – 2014 za Republiko Slovenijo.
Načrt izvedbe 2012 – 2014 za Republiko Slovenijo
določa usmeritve in načine doseganja predvidenih
ciljev uspešnosti na ključnih področjih zmogljivosti in
stroškovne učinkovitosti za vse izvajalce navigacijskih
služb, poleg družbe torej še za službo letalske meteo
rologije v okviru Agencije RS za okolje in nadzorni organ
navigacijskih služb - Javno agencijo za civilno letalstvo
Republike Slovenije.
Uredba Komisije (EU) št. 691/2010 za prvo referenčno
obdobje (RP1, 2012–2014) na evropski ravni ne zahteva
določitve ciljev in kazalnikov uspešnosti na preostalih
dveh ključnih področjih spremljanja uspešnosti, na
področju varnosti in okolja. V skladu s tem je družba v
Letnem poslovnem načrtu 2012 opredelila kot zavezujo
če kazalnike uspešnosti na dveh ključnih področij spre
mljanja (zmogljivost, stroškovna učinkovitost) in njihove
vrednosti v odnosu do vseevropskih ciljev uspešnosti
za potrebe leta 2012 ter zbirala in ocenjevala podatke za
spremljanje varnostnih kazalnikov uspešnosti.
Zavezujoči cilji in kazalniki uspešnosti na ključnih podro
čjih spremljanja uspešnosti, področju zmogljivosti in po
dročju stroškovne učinkovitosti, so skladno z nacional
nim načrtom izvedbe 2012 – 2014 in Letnim poslovnim
načrtom družbe 2012 opredeljeni:
• Na področju zmogljivosti se kot zavezujoč kazalnik
uspešnosti obravnava in meri vrednost "povprečne
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preletne zamude upravljanja pretoka zračnega pro
meta (ATFM)" na let (en-route ATFM delay per flight),
in sicer v okviru Centra območne kontrole zračnega
prometa Ljubljana (ACC Ljubljana);
• Na področju stroškovne učinkovitosti pa se kot
zavezujoč kazalnik uspešnosti obravnava in meri vred
nost "povprečne cene enote za preletne navigacijske
službe zračnega prometa", izražene v realni vrednosti
v EUR v letu 2009 (determined unit rate for en-route
ANS in real terms, EUR 2009) v okviru letalskega in
formativnega območja Ljubljana (FIR Ljubljana).
Na področju zmogljivosti so referenčne ciljne vrednosti
zamud določene s strani organizacije Eurocontrol in za
Republiko Slovenijo vrednost zamude leta 2014 določa
kot 0,22 minute na let. Za leto 2012 je bila določena
vmesna ciljna vrednost kazalnika 0,31 minute na let.
Dejanska vrednost tega kazalnika leta 2012 je znašala
0,0013 minute na let in je bila bistveno boljša od ciljne
vrednosti kazalnika.
Določeni cilji zamud za referenčno obdobje 2012 - 2014
za Slovenijo so vključno s ciljem za leto 2012 skladni z
vseevropskimi cilji in ciljna vrednost leta 2014 (0,03 mi
nute na let) je za leto 2012 v Republiki Sloveniji bistve
no boljša kot vseevropski cilj.
Sklep Komisije z dne 21. februarja 2011 je na osnovi
povprečne cene na enoto storitve v Evropi za leto 2011
določil trend zniževanja povprečne cene, in sicer v pov
prečju 3,5 % na leto v obdobju 2012 - 2014, pri čemer
se kot osnova upošteva povprečna cena na enoto iz
leta 2011 ob upoštevanju deflatorja kot posledice sto
penj inflacije leta 2010 in 2011. Ciljna vrednost kazalnika
"povprečne cene enote za preletne navigacijske službe
zračnega prometa" na področju stroškovne učinkovito
sti za leto 2012, določena nominalno v višini 70,93 EUR
oziroma izražena v realni vrednosti v EUR v letu 2009 v
višini 67,26 EUR, je bila dosežena.
Republika Slovenija in tudi družba sta leta 2012 dosegli
oba cilja na obeh ključnih področjih spremljanja uspe
šnosti, področju zmogljivosti in področju stroškovne
učinkovitosti.
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3

IZVAJANJE NAVIGACIJSKIH SLUŽB
ZRAČNEGA PROMETA LETA 2012

Družba izvaja storitve navigacijskih služb zračnega pro
meta v Republiki Sloveniji skladno s slovensko zakono
dajo, evropskimi standardi, standardi in priporočili Med
narodne organizacije civilnega letalstva (v nadaljevanju:
ICAO) in Eurocontrol ter s sklenjenimi operativnimi
delovnimi sporazumi (Letter of Agreement - LoA) s so
sednjimi kontrolami zračnega prometa ter mednarodni
mi pogodbami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo. Kot
izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa družba
izvaja storitve upravljanja, vodenja in kontrole zračnega
prometa, izdajanja potrebnih letalskih informacij ter
zagotavljanja, nadgrajevanja in vzdrževanja sistemov za
vodenje in kontrolo zračnega prometa na podlagi cer
tifikata izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa
št. 37224-1/2010/37 z dne 1. 12. 2011, ki ga je izdala
Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije.
Na podlagi pridobljenega dovoljenja za delo za izvajanje
usposabljanja osebja navigacijskih služb zračnega pro
meta št. 60404-10/2012/7-CAA0615 z dne 21. 12. 2012
deluje v okviru družbe Letalska šola, ki skrbi za strokov
no usposobljenost osebja navigacijskih služb zračnega
prometa.
Pri zagotavljanju svoje osnovne dejavnosti je družba
leta 2012 izvajala vse aktivnosti ter načrtovane inve
sticije in projekte na področju infrastrukture skladno z
letnimi poslovnimi cilji in strateškimi cilji družbe, kot so
opredeljeni v Poslovnem načrtu 2012 – 2016.

V Letnem poslovnem načrtu za leto 2012 je družba
opredelila naslednje cilje:
• varnost v zračnem prometu;
• prepustnost zračnega prostora;
• projekt centra za vodenje in kontrolo zračnega pro
meta (ATCC);
• razvoj zaposlenih;
• mednarodno sodelovanje;
• zagotavljanje stalne skladnosti s skupnimi zahtevami
za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa
in ohranjanje certifikata izvajalca navigacijskih služb
zračnega prometa.

3.1

KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA

Zagotavljanje varnega, urejenega in ekspeditivnega pre
toka zračnega prometa je prednostna naloga Sektorja
zračnega prometa. Družba zagotavlja preletno kontrolo
zračnega prometa v slovenskem zračnem prostoru, ra
zen zgornjega dela sektorja Mura, in v delu avstrijskega
zračnega prostora (del avstrijske Koroške), prav tako pa
zagotavlja službe letališke in priletne kontrole zračnega
prometa na štirih domačih letališčih, in sicer Jožeta
Pučnika Ljubljana, Edvarda Rusjana Maribor, Portorož in
Cerklje ob Krki. Leta 2012 je območna kontrola zračnega
prometa začela izvajati storitve v delu italijanskega zrač
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nega prometa na območju imenovanem »KANIN area«.
V delu sektorja Mura je zagotavljanje služb zračnega
prometa zaradi operativnih razlogov preneseno na av
strijsko podjetje Austro Control, v primeru avstrijske Ko
roške pa iz enakih razlogov od avstrijskega izvajalca na
Kontrolo zračnega prometa Slovenije, d. o. o.
Pomembnejše aktivnosti in dogodki, realizirani v okviru
Sektorja zračnega prometa (v nadaljevanju: SZP) leta
2012, so:
Kapaciteta:
S potrebnimi kadri je bila zagotovljena ustrezna odpr
tost sektorjev glede na promet, ki je bil na letni ravni
v sektorju Dolsko višji za 0,2 %. Zamude so bile mini
malne (0,0013 minute na let) in daleč pod zastavljenim
ciljem (0,31 minute na let).
Za sezono 2013 so bile izvedene simulacije, da bi se
določile optimalne sektorske meje.
Procedure:
• sodelavci sektorja so sodelovali pri pripravi doku
mentacije v zvezi s projektom ATCC (Zagon);
• ustrezno so bili posodobljeni operativni sporazumi
(notranji in zunanji), navodila in relevantni dokumenti;
• uspešno je bil končan projekt zamenjave ILS na
Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana ob sodelovanju in
strokovni podpori s strani sodelavcev iz Oddelka za
tehnološko podporo kontroli zračnega prometa;
• izdelane so bile nove odletne in priletne procedure in
vsi postopki pri spremembi oznak pragov steze zaradi
spremembe magnetne deklinacije na letališčih Jožeta
Pučnika Ljubljana in Edvarda Rusjana Maribor;
• nadaljevale so se priprave na implementacijo RNAV
procedur;
• posodobljena je bila mreža zračnih poti v sloven
skem zračnem prostoru;
• pripravljeni so bili začasni postopki za nedelovanje
radarjev Koralpe in Ljubljanski vrh.
Tehnične izboljšave:
• uveden je bil radarski sistem za preživetje Albatros
(RDD survival system), ki je nadomestil star sistem
Siemens, ki ga ni bilo mogoče seliti v nov center;
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• uvedene so bile nove frekvence v službah OKZP in FIS.
Šolanja:
• izvedena so bila vsa načrtovana usposabljanja opera
tivnih delavcev v zvezi s pridobitvami novih dovoljenj
za delo;
• delno se je izvedlo izobraževanje letaliških kontro
lorjev zračnega prometa za uporabo radarske slike.
Dokončno se je usposabljanje izvedlo v prvih dveh
mesecih leta 2013;
• v sodelovanju z Letalsko šolo so bila izvedena vsa
usposabljanja v okviru IANS;
• izvedeni so bili potrebni osvežitveni tečaji in
izobraževanja;
• uvedeni so bili certifikati za vodje izmen.
Pri sodelovanju z drugimi službami in relevantnimi dele
žniki so predstavniki sektorja uspešno sodelovali:
• s službo letalskih telekomunikacij pri vseh relevant
nih zadevah v družbi (projekt zamenjave ILS-a );
• s službami letalskih informacij pri vseh relevantnih
zadevah v družbi (objave AIP, NOTAM…);
• s pristojnim direktoratom v okviru Ministrstva za in
frastrukturo in prostor RS pri pripravi pravnih podlag
za delovanje navigacijskih služb zračnega prometa
in pri pripravi strokovnih podlag, kot pomoč pri
odločanju strokovnih služb v okviru ministrstva;
• z izvajalci storitev navigacijskih služb zračnega pro
meta v sosednjih državah (operativni sporazumi,
»KANIN area«);
• v delovnih skupinah v okviru organizacije Eurocontrol
in
• v delovnih skupinah v okviru projekta FAB CE.
Sodelovanje pri presojah:
Vse enote so aktivno sodelovale pri izvajanju presoje za
pridobitev certifikata in mednarodnega standarda SIST
EN ISO 9001:2008.
FAB CE:
Večina kontrolorjev zračnega prometa, ki poleg dela v
operativi dela tudi v pisarnah, je sodelovala tudi pri pro
jektu FAB CE.
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LKZP Cerklje:
Družba se je v preteklem letu srečevala s težavami pri
izvajanju storitev v LKZP Cerklje, saj Slovenska vojska
ni izpolnjevala dogovora o zagotavljanju ustreznega
kadra. Napori sektorja in drugih strokovnih služb družbe
so bili celo leto usmerjeni v pripravo podlag in sklenitev
novega dogovora z Ministrstvom za obrambo RS, s
katerim bodo na novo urejena razmerja pri zagotavljanju
navigacijskih služb zračnega prometa na letališču Cer
klje ob Krki. Nova pogodba med družbo in ministrstvom
o ureditvi medsebojnih razmerij glede opravljanja navi
gacijskih služb zračnega prometa na letališču Cerklje,
Cerklje ob Krki, za splošni zračni promet (GAT) in ope
rativni zračni promet (OAT) je bila podpisana ob koncu
meseca aprila 2013.
Poleg navedenega so bile izvedene vse potrebne nalo
ge za prehod na centralno planiranje in prenos celotne
ga sistema izdelave mesečnega načrta dela na portal,
kar je bilo tudi uspešno izvedeno v začetnih mesecih
leta 2013.
V sektorju smo začeli pregledovati in obnavljati vso
dokumentacijo in posodabljati navodila za delo. V prvi
fazi je bil predvsem poudarek na pripravi navodil za delo
zaradi preselitve na novo lokacijo.

3.2 PODROČJE LETALSKIH 				
		TELEKOMUNIKACIJ
Osnovna dejavnost Sektorja letalskih telekomunikacij
(v nadaljevanju SLT) so vzdrževanje, načrtovanje in po
stavljanje naprav in sistemov. Temu je bila namenjena
večina aktivnosti sektorja leta 2012.
Skrbništvo naprav je porazdeljeno po posameznih
službah glede na glavna področja delovanja: nadzorni
sistemi, komunikacijski sistemi, avtomatizirani sistemi
ter navigacija in oprema na letališčih. SLT je vzdrževal
še naprave s področja energetike in klimatizacije, ki
vplivajo na operativno delo in delno objekte, v katerih
so naprave.
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Vzdrževanje naprav je potekalo po mesečnem načrtu
vzdrževanja, pri večjih vzdrževalnih delih pa tudi ob pose
bej določenih terminih. Skladno s priporočili ICAO smo
opravljali redna letalska umerjanja vseh radionavigacij
skih naprav za potrebe drugih naročnikov in umerjanja
svetlobnih teles. Poleg rednega vzdrževanja je SLT izvajal
tehnični nadzor sistemov in naprav v tehnično nadzornih
centrih (TNC) Ljubljana, Brnik in Maribor. TNC Brnik in
Maribor delujeta v dnevnem času (prilagojeno odprtosti
letališča), v nočnem času pa nadzor prek daljinske dia
gnostike prevzame TNC Ljubljana, ki deluje 24 ur na dan.
Od marca 2013, torej od operativne selitve v novi center,
TNC Ljubljana ne deluje več, temveč je vse aktivnosti
prevzel TNC v novem centru na Brniku (TNC ATCC).
SLT sodeluje v različnih delovnih in projektnih skupinah,
ki se ukvarjajo z načrtovanjem, postavljanjem in uvaja
njem različnih tehničnih sredstev v operativno uporabo.
V okviru SLT opravljamo tudi funkcije projektnega vo
denja in projektne pisarne. Ker se večina projektnega
dela opravi v SLT, so funkcije projektnega vodenja zdaj
smiselno združene z izvajanjem projektov.
Leta 2012 je bilo delo na različnih projektih še posebno
intenzivno. Večina projektov je bila povezana s tehnično
migracijo centra za vodenje in kontrolo zračnega pro
meta v novo stavbo. Tako se je v prvi polovici leta in do
zgodnje jeseni izvajala namestitev operativnih tehničnih
sistemov, v drugi polovici leta pa večinoma testiranja
in usposabljanje tehničnega osebja za delo v novem
centru.
Zaradi tehnične migracije se je projektna aktivnost
na drugih področjih zaradi omejenih človeških virov
zmanjšala. Tako se je investiralo predvsem v dotrajano
navigacijsko opremo (zamenjava sistema za instrumen
talno pristajanje na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana),
medtem ko so na drugih področjih potekale predvsem
aktivnosti s področja investicijskega vzdrževanja in
ohranjanja zmogljivosti ter zanesljivosti sistemov. Slu
žbe z manjšo projektno obremenitvijo so v tem času
opravljale predvsem tehnični nadzor na vseh treh loka
cijah in s tem razbremenile ostale ekipe, ki so bile na
voljo pri implementaciji novega centra.
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3.3	IZVAJANJE SLUŽBE LETALSKIH
		INFORMACIJ

• izvedena je bila tudi delavnica ADQ, s prisotnostjo
vseh naših dobaviteljev informacij.

Službe letalskih informacij, ki se izvajajo v okviru Sek
torja letalskih informacij (v nadaljevanju: SLI), zagota
vljajo pravočasne objave in distribucije posodobljenih
letalskih informacij z izdajanjem Zbornika letalskih infor
macij (AIP) in sporočil NOTAM, informacij pilotom pred
vzletom, sprejemom in oddajo načrtov poleta, zagota
vljanjem in upravljanjem aeronavtičnega omrežja fiksnih
telekomunikacij (AFTN) in drugih storitev, povezanih s
potrebami uporabnikov za varno letenje. Poleg del in
nalog, povezanih z zagotavljanjem letalskih informacij
v skladu z mednarodnimi standardi in priporočeno
prakso, se v Sektorju letalskih informacij izvajajo tudi
operativna dela in naloge, povezane z obdelavo in dis
tribucijo podatkov, potrebnih za pravilno obračunavanje
preletnih in terminalnih pristojbin.

Od avgusta 2012 se paralelno izdeluje AIP s staro
programsko opremo in novo programsko opremo, kar
pomeni podvojeno osnovno delo AIP službe. V mesecu
marcu je bil končan projekt spremembe magnetnega
odklona (deklinacije), kar je imelo za posledico spre
membo orientacije vzletno pristajalnih stez na letališčih
Jožeta Pučnika Ljubljana in Edvarda Rusjana Maribor.

Pomembnejše aktivnosti in dogodki, ki so bili realizirani
leta 2012:
Zbornik letalskih informacij (AIP):
Leta 2012 je bilo objavljeno in publicirano:
• 8 AIRAC AMDT in 6 AIC (kar je daleč največ v celot
nem obstoju AIP službe);
• zamenjani so bili vsi zemljevidi v AIP in skoraj 500
strani AIP;
• brezplačno je bilo razdeljenih okoli 1000 VFR+GPS
zemljevidov Jeppesen 2012.
Narejen je bil velik napredek na projektu ADQ oziroma
na implementaciji Uredbe Komisije (EU) št. 73/2010, in
sicer:
• izdelano je bilo preko 50 dokumentov v okviru ADQ,
9 različnih verzij procesov in postopkov WebADP. Na
podlagi teh je Avitech, pogodbeni partner izdelal 3
verzije programske opreme, ki so se vseskozi testi
rale in prilagajale potrebam družbe;
• opravljenih je bilo preko 20 sestankov s predstavniki
Avitech, Aerodroma Ljubljana, javne agencije za civil
no letalstvo RS in strokovnimi službami v družbi;

Informacijsko - komunikacijski center (IKC):
• Delavci SLI so redno vzdrževali in nadzorovali delovan
je starega AFTN sistema na Kotnikovi ulici v Ljubljani.
V sistem je bilo priključenih nekaj novih uporabnikov
storitve AFTN/E-mail, ki omogoča zunanjim upora
bnikom pošiljanje in sprejemanje AFTN sporočil s
pomočjo standardnega odjemalca elektronske pošte;
• Skladno s pogodbo in terminskim načrtom je bila iz
podjetja THALES dobavljena nova strojna oprema za
AFTN/AMHS sistem. Po postavitvi opreme v novem
centru ATCC je bilo izvedeno tridnevno usposabljanje
operativnega osebja na novem AFTN/AMHS siste
mu. Usposabljanje je izvajal predstavnik Thales-a. Us
posabljanje je bilo namenjeno osvežitvi znanja osebja
SLI in predstavitvi popravkov in sprememb na novem
sistemu. Aprila 2012 je bil uspešno izveden SAT
(Site Acceptance Test) za novi AFTN/AMHS sistem
v okviru novega centra ATCC na Brniku. Na novem
AFTN/AMHS sistemu so bila izvedena potrebna te
stiranja in nastavitve, potrebne za pravilno priključitev
sistema na preostale ATM sisteme. V novi AFTN/
AMHS sistem je bila priključena vzporedna linija po
datkov, ki jih je z Dunaja sprejemal stari AFTN sistem
na Kotnikovi. Vnesene so bile ustrezne ROUTING
TABELE, ki so omogočile, da je novi FDPS lahko
dobival ustrezna sporočila. To je omogočilo sodelav
cem, ki so postavljali novi FDPS sistem, testiranja
na podlagi aktualnega prometa AFTN sporočil. Med
15. in 18. oktobrom so bile na novem AFTN/AMHS
sistemu na Brniku opravljene fine nastavitve, ki jih
je izvedel predstavnik proizvajalca sistema THALES.
V mesecu novembru pa je bil organiziran sestanek s
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predstavniki Austrocontrol-a v zvezi s prehodom na
novi AFTN/AMHS sistem (povezave, testiranja, post
opki vsili…) Novi AFTN/AMHS sistem je v avstrijski
sistem povezan preko nove, PENS povezave. Nova
oblika povezave je zahtevala tesnejše sodelovanje in
dogovarjanje s kolegi iz Austrocotrol-a. Dne 20. ok
tobra je bila s pomočjo avstrijskih kolegov vzpostav
ljena povezava AFTN sistemov v novem centru
ATCC na Brniku in na Dunaju preko AFTN PENS OPS
povezave in preverjeno delovanje pretoka sporočil
preko nove povezave. Poslana sporočila so prišla do
naslovnikov v obeh smereh, prav tako so se generi
rala ustrezna SVC sporočila in CH sporočila. S tem
sta bila potrjena delovanje in pretok sporočil z našega
novega AFTN/AMHS sistema z avstrijskim preko
nove PENS povezave. Sodelovanje z avstrijskimi ko
legi se je izkazalo za zelo produktivno, sistem pa od
zagona naprej deluje brez problemov.
Leta 2012 je bilo v primerjavi z letom 2011 objavljeno
več sporočil NOTAM v vseh serijah, skupaj 657 več
NOTAM sporočil kot leta 2011, in sicer po posa
meznih serijah:
–– 1029 v seriji A;
–– 667 v seriji B in
–– 1614 v seriji C.
Organizirani so bili 4 IKC »briefingi«. Vse napake
ugotovljene v poročilu GroupEAD so bile obravna
vane na IKC »briefingih« in odpravljene. V sklopu
oktobrskega »briefinga« je bila opravljena tudi sez
nanitev s spremembami v programski opremi EAD.
Zaposleni so neposredno pri izdajanju NOTAM
sporočil odkrili 89 napak, ki so bile prav tako nemu
doma odpravljene.
V mesecu maju 2012 je bila opravljena nadgradnja
programske opreme EAD na verzijo 7, v novembru
pa še dopolnilo k navedeni nadgradnji.
Zaposleni v SLI so sodelovali pri pripravi novih splet
nih strani, ki so bile predstavljene 1. junija 2012.
Omogočajo grafični prikaz objavljenih NOTAM sporočil.
Družba je sodelovala pri pripravi sistema digitalnih
NOTAM sporočil v delovni skupini v okviru organizacije
Eurocontrol. V novembru je bila v okviru Eurocontrol-a
spet vzpostavljena skupina OPADD, ki bo revidirala op
erativni priročnik s področja NOTAM sporočil OPADD.
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ARO:
• Na prošnjo Frequentisa, ki je dobavitelj programske
opreme za EAD, je družba sodelovala pri testiranju
programske opreme za FPL 2012 in sicer tako, da
se je resničnim FPL spremenil format v FPL 2012 in
dupliral na BF »offline« strežnik, ki je bil nameščen na
Kotnikovi 19a v Ljubljani. Po začetnih težavah s poveza
vami, ki jih je imel izvajalec, je bilo testiranje uspešno.
• Izvedena je bila adaptacija prostorov ARO Brnik, s
katero se je pridobilo nekaj delovnega prostora, ki je
potreben zaradi vse večjega števila naprav za delo
(EAD, AFTN, KAMI, poslovna informatika…).
• Štirje delavci IKC so uspešno opravili izpit za pri
dobitev pooblastila ARO Brnik. S tem se je precej
razširila možnost fleksibilnega razporejanja delavcev
na različna operativna delovna mesta v sektorju.
Drugo:
• Leta 2012 sta bila v okviru SLI pregledana in obdelana
402 dokumenta v zvezi z vlogami za letenje tuje regis
triranih ultralahkih letal v zračnem prostoru Republike
Slovenije. Na podlagi obdelanih dokumentov je bilo
izdano ustrezno število dovoljenj za letenje tuje regis
triranih ultralahkih letal v zračnem prostoru Republike
Slovenije, kot družbi nalaga Pravilnik o ultralahkih letal
nih napravah. Število zahtevkov za izdajo dovoljenja tuje
registriranih ultralahkih letal je leta 2012 v primerjavi
z letom 2011 naraslo za 33 %. Povečanje pripisujemo
predvsem večji ozaveščenosti tujih pilotov glede zahtev
Pravilnika o ultralahkih letalnih napravah in NOTAM-a
A0379/10. Z večanjem ozaveščenosti pa pričakujemo
tudi zmanjšanje kršitev pravilnika, to je manjše število
preletov in pristankov letal brez dovoljenja.
• Na portalu družbe je SLI vzpostavil svoj zavihek z
operativnimi in drugimi aktualnimi informacijami za
osebje SLI. Hkrati pa so bili v zavihek OPERATIVNI
DOKUMENTI dodani vsi operativni dokumenti, ki se
uporabljajo v SLI.
• SLI je skozi vse leto redno vzdrževal sistem vodenja
dokumentacije. Pripravljeno je bilo pet verzij obvla
dovanih kopij zgoščenk z dokumenti, ki jih pri svojem
delu uporablja osebje SLI.
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• V okviru nalog, ki so povezane s sporočanjem
podatkov organizaciji Eurocontrol za potrebe pravil
nega zaračunavanja preletnih in priletnih pristojbin,
je bilo prejeto in obravnavano le 5 reklamacij in 6
zahtevkov po dodatnih informacijah o uporabniku
navigacijskih storitev, ki so bile rešene v predpisa
nem roku.

3.4

PODROČJE KADROV

Aktivnosti na področju kadrov in organizacije so usmer
jene v doseganje ciljev družbe, zastavljenih v strate
škem načrtu in letnih poslovnih načrtih poslovanja,
predvsem strateškega cilja družbe, razvoja zaposlenih.
Na dan 31. 12. 2012 je imela družba 215 zaposlenih.
Povprečna starost zaposlenih leta 2012 je znašala 40,5
leta.
Tabela 2 / Struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2012
Struktura zaposlenih
Skupina delovnih mest na področju kontrole zračnega prometa, ki zahtevajo dovoljenje za delo – licenco
• skupina delovnih mest služb zračnega prometa – kontrolorji zračnega prometa

104

• skupina delovnih mest služb zračnega prometa – operaterji

15

• skupina delovnih mest službe letalskih telekomunikacij

34

• skupina delovnih mest služb letalskih informacij

24

Skupaj licencirano osebje:

177

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

7

Skupina delovnih mest na splošnem področju

31

Skupaj vsi zaposleni:

215

Tabela 3 / Kadrovska struktura leta 2012 v primerjavi z letom 2011 glede na spol
Spol/stanje na dan

31. 12. 2011

31. 12. 2012

Sprememba leta 2012

Moški

171

170

-1

Ženske

45

45

0

Skupaj

216

215

-1
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Tabela 4 / Kadrovska struktura leta 2012 v primerjavi z letom 2011 glede na izobrazbo
Izobrazba/stanje na dan

Raven

Osnovna in srednješolska izobrazba

31.12.2011

31.12.2012

Sprememba
leta 2012

90

90

0

Višješolska (ST)

VI/1

38

38

0

Visokošolska (ST), visokošolska (BOL) in
univerzitetna (BOL)

VI/2

39

37

-2

VII

40

41

+1

Magisterij znanosti

Univerzitetna (ST) in magisterij (BOL)

VIII/1

8

7

-1

Doktor znanosti in doktor znanosti (BOL)

VIII/2

1

2

+1

216

215

-1

Skupaj

Leta 2012 so bile realizirane tri nove zaposlitve:
• zaposlen je bil delavec za področje poslovne infor
matike;
• zaposlen je bil delavec na operativnem področju za
potrebe poletne prometne sezone;
• zaposlena je bil delavka za področje odnosov z ja
vnostmi.
Leta 2012 je bila izvedena tudi ena reintegracija, in sicer
za delavko, ki ji je potekel suspenz pogodbe o zaposli
tvi. V navedenem letu so prenehale pogodbe o zaposli
tvi trem delavcem.
3.4.1		 Razvoj zaposlenih
Za izvajanje glavne dejavnosti vodenja in kontrole zrač
nega prometa so kadri eden izmed virov, ki najmočneje
vplivajo na uspešnost izvajanja dejavnosti. Zato je v
družbi že od začetka delovanja eden izmed strateških
ciljev razvoj zaposlenih, ki je kot cilj vključen tudi v
vsakoletni poslovni načrt. Kakovosten kader je s svojim
znanjem, sposobnostjo in motiviranostjo najpomemb
nejši proizvodni tvorec in opredeljen kot najpomemb
nejše premoženje družbe. Ključ do uspeha družbe je

ustrezno ravnanje s kadri, ki se doseže tako, da so ka
drovske politike usmerjene k nenehnemu izobraževanju
in izpopolnjevanju zaposlenih.
Leta 2012 je družba pri razvoju zaposlenih uresničila na
slednje načrtovane cilje:
• Izvajanje usposabljanj
Družba je izvedla vsa predpisana usposabljanja
operativnega osebja za pridobitev in vzdrževanje
dovoljenj za delo ter zagotavljala nadgradnjo in iz
popolnjevanje znanja vseh zaposlenih. Prav tako je
podpirala in spodbujala izobraževanje delavcev za
pridobitev višje izobrazbene ravni, tako da je poma
gala sofinancirati razne študijske programe, v katere
so se vpisali delavci. V družbi je bila tudi sprejeta
Razvojna strategija izobraževanja zaposlenih kot pod
laga za pripravo vsakoletnih načrtov usposabljanj in
izobraževanj.
• Izvajanje plačnega sistema
Družba je zagotovila izvajanje določil veljavnih kolek
tivnih pogodb in Pravilnika o delovni uspešnosti ter v
okviru veljavne plačne politike izvajala ukrepe, ki so
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bili sprejeti leta 2010:
–– ohranitev višine plač za leto 2012 na ravni julija
2010 tako, da so osnovne plače delovnih mest ter
definirane vrste in višine dodatkov v kolektivnih
pogodbah in internih aktih ostale na ravni julija
2010;
–– izplačilo regresa za letni dopust za leto 2012
zaposlenim v višini minimalne plače v Republiki
Sloveniji;
–– zaposlenim ni izplačala božičnice za leto 2012.
Stroški dela za leto 2012 so bili za 1,2 % manjši glede
na leto 2011 oziroma so bili dejanski stroški dela leta
2012 za 6,7 % nižji od načrtovanih.
• Razgovori z zaposlenimi
Leta 2012 je družba začela z nakupom nove pro
gramske opreme za podporo pri ravnanju z ljudmi
pri delu, ki med drugim ponuja nov sistem za iz
vedbo rednih letnih razgovorov. Navedeni program
omogoča učinkovitejše izvajanje rednih letnih razgo
vorov in analiziranje pridobljenih podatkov. Družba
bo redne letne razgovore s tem programom začela
izvajati leta 2013.
V družbi so razvite različne oblike formalne in ne
formalne komunikacije in obveščanja zaposlenih,
vodstvo in vodje vseh ravni pa so celo leto dostopni
za pogovor z zaposlenimi. V okviru teh razgovorov
lahko zaposleni predstavijo svoje predloge, izrazijo
kritiko in se pogovorijo o pričakovanjih v zvezi s svo
jim delom.
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tveganja in jo s tem uskladila z organizacijskimi
spremembami v družbi. V okviru tega cilja je družba
izvedla tudi dve nenapovedani občasni kontroli, da
bi zagotovila ukrepe za ozaveščanje zaposlenih pri
preprečevanju, ugotavljanju in sankcioniranju upo
rabe alkohola in stanja pod vplivom psihoaktivnih
substanc.
Poleg navedenih dejavnosti so bile v preteklem letu na
področju razvoja zaposlenih izvedene še naslednje:
• organizirano je bilo cepljenje zaposlenih proti sezonski
in pandemski gripi ter proti klopnemu meningitisu;
• organizirani so bili pogovori zaposlenih z vodstvom,
da bi se izboljšala komunikacija v družbi;
• vodstvo družbe se je redno udeleževalo sej sveta
delavcev in odgovarjalo na vse pobude in vprašanja
zaposlenih;
• nadaljevalo se je redno obveščanje zaposlenih, in
sicer preko internega elektronskega portala družbe intraneta;
• organizirana so bila neformalna srečanja zaposlenih;
• še naprej so zaposleni prejemali čestitke za rojstni
dan;
• družba je s finančnimi prispevki podpirala športna
udejstvovanja zaposlenih v okviru društev, ki
združujejo zaposlene v družbi, in sodelovala pri
decembrski obdaritvi otrok, ki so jo organizirali sin
dikati.
3.4.2		 Usposabljanje osebja s področja kontrole
		 zračnega prometa

• Razvoj vodij
Družba je leta 2012 nadgradila projekt razvoja vodij,
in sicer z individualnimi delavnicami. V okviru tega
ukrepa je bilo zagotovljeno nadaljevanje usposablja
nja vodij v organizaciji dela, pri določanju ciljev, dele
giranju nalog, reševanju problemov, odgovornosti
vodij in komunikaciji, in sicer v obliki individualnih in
skupinskih delavnic.

Zaradi posebnih zahtev glede usposobljenosti kadra,
ki dela na področju kontrole zračnega prometa, družba
daje izredno velik pomen usposabljanju in izobraže
vanju zaposlenih. S tem namenom deluje Služba za
usposabljanje operativnega osebja – Letalska šola, ki
ob pomoči zunanjih in notranjih strokovnjakov, izvaja
vse potrebne aktivnosti za usposabljanje zaposlenih,
ki delajo na tem področju in za svoje delo potrebujejo
licenco oziroma dovoljenje za delo.

• Skrb za zdravje zaposlenih
Družba je izvedla revizijo Izjave o varnosti z oceno

Letalska šola je leta 2012 izvedla in opravila usposablja
nja za potrebe dveh operativnih sektorjev (SZP in SLT),
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in sicer:
• teoretično usposabljanje in usposabljanje na delov
nem mestu za operaterja za storitve informacij za
letenje – FIS za enega kandidata;
• usposabljanje za vzdrževanje, modifikacijo in uva
janje v obratovanje sistema za distribucijo radarskih
podatkov »Sensor Gate-Way« (SGW) – nivo C za tri
kandidate;
• zunanji tečaj (Usposabljanje za vzdrževanje, modifi
kacijo in uvajanje v obratovanje tehničnih sredstev
in naprav) za pripadnike Slovenske vojske za deset
kandidatov.

macijskih služb za letenje (FIS) (Verzija: 1.6; Dne: 27.
7. 2012);
• Program usposabljanja osebja KZPS d. o. o., za upo
rabo radarske slike (Verzija: 1.0; Dne: 5. 12. 2012);
• Priročnik usposabljanja tehničnega osebja KZPS
d. o. o., za sistem za distribucijo radarskih podatkov
– Sensor Gate Way (SGW) System (Verzija: 1.0; Dne:
16. 11. 2012);
• Program usposabljanja tehničnega osebja KZPS
d. o. o., za sistem za distribucijo radarskih podatkov
– Sensor Gate Way (SGW) System (Verzija: 2.0; Dne:
14. 11. 2012).

Letalska šola je leta 2012 začela usposabljanja za po
trebe dveh operativnih sektorjev (SZP in SLT), končana
bodo leta 2013, in sicer:
• usposabljanje na delovnem mestu (OJT) za kontro
lorja zračnega prometa - ponovna pridobitev ratinga
instrumentalnega letališkega kontrolorja zračnega
prometa (ADI) s pooblastiloma stolpni kontrolor
(TWR) in lokacije Brnik (LJU) za enega kandidata;
• usposabljanje za pridobitev certifikata za izvajanje
storitev informacij za letenje – FIS za šest kandida
tov;
• usposabljanje kontrolorjev zračnega prometa za pri
dobitev ratinga APS za tri kandidate;
• usposabljanje kontrolorjev zračnega prometa
ter operaterjev FIS za uporabo radarske slike za
oseminštirideset kandidatov.

Leta 2012 so bile spremenjene in dopolnjene verzije
treh internih dokumentov:
• Navodilo o licencah, ratingih, pooblastilih, usposa
bljanju in izpitih kontrolorjev zračnega prometa (Ver
zija: 2.0; Dne: 27. 7. 2012);
• Navodilo o postopku preverjanja kompetentnosti
kontrolorja zračnega prometa v LKZP (Verzija: 1.0;
Dne: 3. 10. 2012);
• Navodilo o postopku preverjanja kompetentnosti
kontrolorja zračnega prometa v OKZP (Verzija: 2.0;
Dne: 3. 10. 2012).

Letalska šola je koordinirala tudi usposabljanja v tujini,
v Inštitutu navigacijskih služb zračnega prometa (IANS),
ki deluje v okviru organizacije Eurocontrol za 53 zapo
slenih na 25 različnih tečajih.
V okviru Letalske šole se dopolnjuje in izpopolnjuje tudi
učna dokumentacija. Leta 2012 je bilo nekaj dokumen
tov dodanih in nekaj spremenjenih v nove verzije:
• Priročnik za usposabljanje kontrolorjev zračnega pro
meta in osebja informacijskih služb za letenje (FIS)
za uporabo radarske slike (Verzija: 1.0; Dne: 12. 12.
2012);
• Priročnik za usposabljanje po programu usposa
bljanja kontrolorjev zračnega prometa in osebja infor

3.5 PODROČJE ZA VARNOST V ZRAČNEM
		 PROMETU
Varnost v zračnem prometu je ključnega pomena za
dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa in je
rdeča nit v vseh poslovnih procesih. Sistem upravljanja
varnosti v družbi izpolnjuje vse zahteve Izvedbene ured
be Komisije (EU) št. 1035/2011 v povezavi z uveljavitvijo
programa enotnega evropskega neba »Single European
Sky« in zahteve enakovrednih nacionalnih predpisov.
Na tej podlagi je za področje upravljanja varnosti v
zračnem prometu družba deklarirana kot certificirani
izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa. Sistem
upravljanja varnosti družbe od leta 2006, na podlagi po
ročil stalnega nadzora v sklopu programa »ATM Safety
Framework Maturity Survey« agencije Eurocontrol, pre
sega ciljno raven zrelosti za izvajalce navigacijskih služb
držav članic skupine ECAC.
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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
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Organizacijsko strukturo sistema upravljanja varnosti
sestavljajo Oddelek za varnost v zračnem prometu,
ki deluje v okviru Kabineta direktorja, Varnostni svet
in Lokalna varnostna skupina, pri čemer imajo člani in
zaposleni natančno opredeljene naloge in odgovornosti
v zvezi z varnostjo v zračnem prometu. Preiskovalne ko
misije in odgovorne osebe za izvedbo varnostnih ocen
kot časovno omejene aktivnosti SMS sistema, se dolo
čijo na podlagi ustreznih sklepov vodstva družbe.
Število izpolnjenih poročil o varnostnih dogodkih v
KZPS se od leta 2007 povečuje, stopnje z dogodki
povezanih kritičnosti pa padajo, kar kaže hkratno izbolj
ševanje dveh merljivih parametrov. Promovirani principi
kulture poročanja »Reporting Culture«, ki temeljijo na
dosledni uporabi načel kulture pravičnosti »Just Cul
ture«, so v tem obdobju zagotovili predvideno raven
zrelosti poročanja.
Kulturi pravičnosti »Just Culture« in njeni uveljavitvi v
družbi je posvečena posebna pozornost, saj prinaša
izboljšanje učinkovitosti in kakovosti procesov poro
čanja in izmenjave varnostnih podatkov, kar omogoča
kakovostne analize in posredovanje spoznanj vsem
sodelujočim partnerjem na področju varnosti v zračnem
prometu.
Kultura pravičnosti je po definiciji agencije Eurocontrol
načelo, po katerem operativno strokovno osebje in
drugi, odgovorni za varnost v zračnem prometu (to so
predvsem strokovno osebje s področja zagotavljanja
navigacijskih služb zračnega prometa – kontrolorji zrač
nega prometa, tehnično osebje, inženirji, piloti, strokov
no osebje na letališčih …), niso kaznovani za dejanja,
opustitve ali odločitve, ki so skladno z njihovim znanjem
in izkušnjami tako imenovane »opravičljive napake«
(»honest mistake«), kjer pa na drugi strani ni prostora
za hudo malomarnost, naklepne kršitve ali destruktivna
dejanja.
V okviru sistema upravljanja varnosti v družbi si, vzpo
redno z izvajanjem osnovnih procesov doseganja, zago
tavljanja in izboljševanja varnosti v zračnem prometu,
prizadevamo doseči najvišjo mogočo raven varnostne
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kulture vseh zaposlenih. Sistem upravljanja varnosti v
podjetju zagotavlja:
• jasen in preventiven pristop k sistematičnemu
upravljanju varnosti pri izvajanju storitev navigaci
jskih služb zračnega prometa z namenom stalnega
izboljševanja;
• umestitev sprejemljive ravni varnosti na prvo mesto
v primerjavi s komercialnimi, okoljskimi, socialnimi
in drugimi družbenimi dejavniki pri izvajanju navigaci
jskih služb zračnega prometa;
• zmanjšanje tveganja za letalsko nesrečo, incident ali
varnostni dogodek, ki ga prinaša izvajanje navigaci
jskih služb zračnega prometa na najnižjo razumno in
v praksi uresničljivo raven;
• osebno zavedanje pomena varnosti in odgovornosti
vseh zaposlenih pri izvajanju navigacijskih služb
zračnega prometa;
• določitev odgovornosti za varnost na vseh ravneh
vodenja, za doseganje zadovoljive učinkovitosti sto
ritev navigacijskih služb zračnega prometa z zaveza
nostjo in sodelovanjem vseh zaposlenih v podjetju;
• uporabo načel kulture pravičnosti v procesih
poročanja in preiskovanja varnostnih dogodkov ter z
njimi povezanih korektivnih ukrepov.
Stalne aktivnosti področja za varnost so leta 2012 pote
kale v obliki sodelovanja z:
• drugimi sektorji in službami družbe v povezavi z iz
vajanjem procesov in aktivnosti sistema upravljanja
varnosti;
• Ministrstvom za promet RS in Ministrstvom za ob
rambo RS;
• Evropsko organizacijo za varnost zračne plovbe Eu
rocontrol;
• letalskimi prevozniki v slovenskem zračnem prostoru;
• organizacijo APAC (Austrian Product Assurance
Company, Ltd.) na področju izdelave varnostnih ocen
za projekt ATCC Ljubljana,
• organizacijskimi strukturami za varnost v zračnem
prometu sosednjih držav in sodelujočih držav v pro
jektu FAB CE.
V poslovnem načrtu za leto 2012 so bili z namenom
zagotavljanja učinkovitosti procesov sistema upravljanja
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varnosti in zagotavljanja visoke ravni individualne ter
organizacijske varnostne kulture v okviru cilja varnost
zračnega prometa definirani trije operativni varnostni
cilji:
• zagotavljanje varnosti – »Safety Assurrance«;
• doseganje varnosti – »Safety Achievement«;
• izboljševanje varnosti – »Safety Promotion«.
Realizacija aktivnosti v okviru operativnih ciljev zago
tavljanja varnosti, doseganja varnosti in izboljševanja
varnosti se kaže v dejstvu, da sistem upravljanja varno
sti v družbi brez neskladij izpolnjuje zahteve Izvedbene
uredbe Komisije (EU) št. 1035/2011 enotnega evropske
ga neba in nacionalnih predpisov, kar potrjuje certifikat
Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije,
dokument številka 37224-1/2010/37 z dne 1. 12. 2011.
Poleg tega je sistem upravljanja varnosti družbe pri
izvedenem zunanjem nadzoru agencije Eurocontrol za
leto 2012 ponovno presegel ciljno raven učinkovitosti
upravljanja varnosti (EoSM) za izvajalce navigacijskih
služb zračnega prometa v državah ECAC.
Uresničeni ukrepi v okviru operativnega cilja »zagota
vljanje varnosti – Safety Asurance« so bili izvedeni v
obliki naslednjih osnovnih aktivnosti:
• učinkovito izvajanje formaliziranih procesov sistema
upravljanja varnosti, skladno z dokumentom »Op
erational Safety Management Manual«, in priprava
novih in revizija obstoječih prilog navedenega doku
menta;
• revidiranje sedanjih dokumentov sistema upravljanja
varnosti skladno z identificiranimi dobrimi praksami
na področju varnosti v zračnem prometu;
• usposabljanje zaposlenih v povezavi z upravljanjem
varnostnih tveganj pri uvajanju sprememb v funkcio
nalni sistem upravljanja zračnega prometa v družbi;
• sodelovanje in usmerjanje aktivnosti pri izdelavi var
nostnih ocen za načrtovane spremembe funkciona
lnega sistema upravljanja zračnega prometa v družbi;
• zagotovitev snemanja radarske slike neposredno
na delovnem mestu kontrolorja v novem centru za
vodenje in kontrolo zračnega prometa ATCC Lju
bljana na Brniku.
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Uresničitev ukrepov v okviru operativnega cilja »dose
ganje varnosti – Safety Achievement« se kaže v nasled
njih dejstvih:
• V procesu poročanja v okviru sistema upravljanja
varnosti ni bilo nobenega varnostnega dogodka vrste
AA in vrste A z neposrednim vplivom naših služb.
• V letu 2012 je bilo v skladu s predpisi izvedenih šest
komisijskih preiskav KZPS in dvaintrideset (32) in
ternih preiskav OVZP za varnostne dogodke z nižjimi
stopnjami varnostnega tveganja.
• V oddelku za varnost v zračnem prometu se je za
določevanje tveganja posameznih varnostnih dogod
kov uporabljala zadnja razpoložljiva verzija orodja RAT
(Risk Analysis Tool) agencije Eurocontrol.
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Tabela 5 / Število izpolnjenih poročil 2012
n

Organizacijska enota

Število dogodkov

1

KZPS

2

SLT

37

3

SLI

7

4

ZUNANJI

5

SZP

6

OKZP LJUBLJANA

86

7

LKZP BRNIK

53

8

LKZP MARIBOR

44

9

LKZP PORTOROŽ

19

10

LKZP CERKLJE OB KRKI

26

283

11
228

Prikaz 3 / Število izpolnjenih poročil 2012
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Tabela 6 / Število izpolnjenih poročil za posamezni trend
n

Trendi KZPS

Število

1

Nedovoljen vstop v zračni prostor

11

2

Odstopanje od navodil KZP

20

3

Trk s pticami

16

4

Glasovna komunikacija

30

5

Načrt leta

13

6

Laser

7

Nespoštovanje LoA

8

Nedovoljen vstop na VPS

6

9

Odstopanje od minimalne separacije

7

7
35
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Prikaz 4 / Število izpolnjenih poročil za posamezni trend
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Uresničeni ukrepi v okviru operativnega cilja »izboljše
vanje varnosti – Safety Promotion« so bili izvedeni v
obliki naslednjih osnovnih aktivnostih:
• izvedba aktivnosti skladno z akcijskim načrtom za
dodatno izboljšanje varnostne kulture v podjetju;
• uporaba informacijskega portala družbe za povečanje
učinkovitosti in kakovosti obveščanja zaposlenih v
zvezi z aktivnostmi na področju upravljanja varnosti v
zračnem prometu;
• sodelovanje pri izvajanju aktivnosti v projektu FAB
CE na področju upravljanja varnosti v okviru skupine
SAFSC;
• sodelovanje v delovnih skupinah agencije Eurocon
trol;
–– SISG: Safety Improvement Sub Group
–– ST: Safety Team
–– RAT-UG: Risk Analysis Users Group
• spremljanje in izvajanje varnostnih pobud ATM na
evropski ravni;
–– Call Sign Similarity
–– Prevention of Airspace Infringement
–– Prevention of Rwy incursion
–– Prevention of Level Bust
–– Prevention of Rwy Excursion
–– Safety Net Imprementation
• sodelovanje družbe v programu ES2 agencije Euro
control.
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3.6	STALNOST SKLADNOSTI Z ZAHTEVAMI
		ZA IZVAJANJE NAVIGACIJSKIH SLUŽB
		ZRAČNEGA PROMETA
Družba je leta 2012 neprestano izpolnjevala in izkazo
vala izpolnjenost zahtev za izvajalca navigacijskih služb
zračnega prometa, kot je to določeno z evropskim re
gulatornim okvirom enotnega evropskega neba, zlasti z
Izvedbeno uredbo komisije (EU) št. 1035/2011 in z osta
limi mednarodnimi in nacionalnimi zavezujočimi akti.
Javna agencija za civilno letalstvo RS je v družbi celo
leto s stalnim in inšpekcijskim nadzorom presojala
izpolnjevanje zahtev za izvajalca navigacijskih služb
zračnega prometa. Istočasno je, kot to določajo zah
teve, redne in izredne notranje presoje skladnosti z
zahtevami izvajalca izvajal tudi Oddelek za certificiranje.
S ciljem racionalne rabe virov družbe je bilo leta 2012
notranje presojanje skladnosti z zahtevami za izvajalca
uspešno in učinkovito integrirano z notranjo presojo po
sistemu vodenja kakovosti.
V začetku leta 2012 so v družbi, zlasti v Sektorju zrač
nega prometa, Oddelku za varnost zračnega prometa
in Oddelku za certificiranje, potekale aktivnosti za čim
hitrejšo odpravo začasne prepovedi izvajanja službe
zračnega prometa v LKZP Cerklje. Delovno intenzivnost
aktivnosti je poudarjalo dejstvo, da so bili vsi vzroki na
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vedene prepovedi zunanjega izvora, zato družba ni imela
neposrednega vpliva na način in tempo izvajanja poprav
nih ukrepov za odpravo razlogov prepovedi. Aktivnosti
so bile uspešne in 17. februarja je Javna agencija za
civilno letalstvo RS izdala preklic omenjene prepovedi.
Leta 2012 je Oddelek za certificiranje razširil aktivnosti
in aktivno podpiral proces (APAC) izkazovanja izpolnje
nosti zahtev za pridobitev obratovalnih dovoljenj, nujno
potrebnih za izvajanje navigacijskih služb zračnega
prometa iz novega ATCC centra (potrebna dovoljenja
pridobljena pravočasno v marcu 2013). Pri tem se je v
sodelovanju oddelka s sektorji družbe začela poglabljati
vpetost oddelka v operativne procese tako, da so se iz
polnili pogoji za razvoj in prve rezultate sistema kontinu
iranega spremljanja (presojanja) skladnosti z zahtevami.
Leta 2012 je v družbi z zaključkom usposabljanja po
programu The National Supervisory Authority Training
Initiative in pridobitvijo certifikata dosežena evropsko
primerljiva raven usposobljenosti na področju spremlja
nja in izkazovanja skladnosti z zahtevami za izvajalca
navigacijskih služb zračnega prometa.
Mešana (multi- in trans-sektorska) delovna skupina je
leta 2012 v prvem letu prvega referenčnega obdobja
orala ledino pri uspešni vzpostavitvi metodologije siste
matičnega spremljanja ciljev na ključnih performančnih
področjih, zlasti stroškovne učinkovitosti, iz nacionalne
ga načrta izvajanja navigacijskih služb zračnega prome
ta, kot ga narekuje izvedbena uredba komisije EU št.
691/2010.

3.7

PODROČJE ZA KAKOVOST

Akreditacijska hiša Bureau Veritas Certification je v me
secu januarju 2013 izvedla recertifikacijsko presojo in s
tem podaljšala veljavnost certifikat kakovosti po medna
rodnem standardu ISO 9001:2008 za naslednje triletno
obdobje ob rednih vsakoletnih kontrolnih presojah.
Recertifikacijska presoja je zajela vse procese na vseh
lokacijah družbe (Ljubljana, Portorož, Maribor, Brnik in
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Cerklje ob Krki). Uspešna recertifikacijska presoja je re
zultat dela vseh zaposlenih v družbi, kar kaže napredek,
trdo delo in ozaveščenost o pomembnosti izboljšav v
procesih.
Skladno z načrtom presoj je bila v mesecu aprilu in sep
tembru opravljena celovita notranja presoja, v kateri so
sodelovali usposobljeni notranji presojevalci. Notranja
presoja se je izvajala na vseh lokacijah in je prav tako
zajela vse procese v družbi.
Rezultati notranje presoje so nam dali iztočnice za ko
rekcije in preventivne ukrepe v posameznih procesih,
na podlagi katerih so bile opravljene tudi posodobitve
posameznih poslovnikov procesov skladno z dejanskim
stanjem. Po izvedeni notranji presoji je bila izvedena
tudi anketa o zadovoljstvu v zvezi z izvedeno notranjo
presojo, ki so jo izpolnili notranji presojevalci. Anketa je
pokazala, da so bili notranji presojevalci z organizacijo in
potekom presoje zadovoljni.

3.8

PODROČJE VAROVANJA

Leta 2012 se je na področju varovanja izvajala nad
gradnja integralnega varnostnega sistema v družbi s
ciljem zagotavljanja ustrezne ravni varnosti za delovanje
družbe in njenih poslovnih procesov ter zagotavljanje
varovanja civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega
vmešavanja v tehnologijo dela navigacijskih služb zrač
nega prometa.
Na področju kritične infrastrukture so bili določeni
objekti, ki spadajo pod kritično infrastrukturo, in postop
ki, povezani z njihovo zaščito. Nadaljevalo se je posoda
bljanje oziroma posamezne nadgradnje varnosti dislo
ciranih objektov, predvsem požarna zaščita na objektu
radar Charlie in prenos signalov iz objekta v sprejemni
center.
Leta 2012 so bili za objekt novi center ATCC Brnik
vzpostavljeni posamezni elementi fizičnega, tehničnega
in požarnega varovanja za zagon objekta; predvsem
mehanska zaščita, pristopna kontrola in perimetrična
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zaščita, posledično so bili pripravljeni tudi postopki
in spremljajoča dokumentacija oziroma dokumenti,
potrebni za varovanje objekta in vzpostavitev ustrezne
varnostne kulture.

3.9

MEDNARODNO SODELOVANJE

3.9.1		 Projekt Funkcionalnega bloka zračnega
		 prostora srednje Evrope (Functional Airspace
		 Block Central Europe – FAB CE)
Družba je prek svojih predstavnikov, ki skupaj s pred
stavniki Ministrstva za infrastrukturo in prostor, zastopa
jo Republiko Slovenijo, skladno s predpisi Evropske uni
je o enotnem evropskem nebu, tudi leta 2012 aktivno in
uspešno sodelovala pri projektu oblikovanja Funkcional
nega bloka zračnega prostora srednje Evrope (Functio
nal Airspace Block Central Europe) (v nadaljevanju: FAB
CE). Aktivno sodelovanje med predstavniki družbe in
predstavniki države se je izkazalo kot izredno učinkovito
in se mora na taki ravni nadaljevati tudi v prihodnje.
Projekt FAB CE je bil razdeljen v 15 projektov, na podla
gi katerih je decembra 2012 prišlo do uradne ustanovi
tve in delovanja (v omejenem obsegu) FAB CE. Njegovo
polno operativno delovanje je predvideno do leta 2015.
Sporazum FAB CE, ki je bil podpisan 5. maja 2011 na
Brdu pri Kranju, je začel veljati 20. marca 2012, šestdeset
(60) dni potem, ko sta Avstrija in Madžarska deponirali
svoji ratifikacijski listini pri slovenskem Ministrstvu za zu
nanje zadeve, ki je v imenu Republike Slovenije depozitar
sporazuma FAB CE. Sporazum FAB CE, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 4/2012 z dne 14. 5. 2012, je za
Republiko Slovenijo v skladu s četrtim odstavkom 23. čle
na sporazuma FAB CE začel veljati 3. avgusta 2012, to je
šestdeseti (60) dan po dnevu deponiranja njene listine o
ratifikaciji pri depozitarju. Sporazum FAB CE so do uradne
vzpostavitve FAB CE ratificirale vse države podpisnice,
Republika Slovenija pa bo kot depozitarka sporazum FAB
CE registrirala pri Mednarodni organizaciji civilnega letal
stva (ICAO) in generalnem sekretarju OZN.
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Skladno z 9.a členom Uredbe (ES) št. 550/2004 Evrop
skega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o izva
janju navigacijskih služb zračnega prometa na enotnem
evropskem nebu (Uredba o izvajanju služb) so države
članice FAB CE do 4. decembra 2012 sprejele vse potreb
ne ukrepe za vzpostavitev FAB CE z namenom doseganja
zahtevane zmogljivosti in učinkovitosti omrežja za upra
vljanje zračnega prometa in zmanjšanja vpliva na okolje.
Po podpisu sporazuma in pred dejansko vzpostavitvijo
FAB CE so države članice FAB CE s pomočjo izvajalcev
navigacijskih služb zračnega prometa v skladu s 4.
členom št. 176/2011 z dne 24. februarja 2011 o infor
macijah, ki jih je treba dostaviti pred vzpostavitvijo in
spremembo funkcionalnega bloka zračnega prostora,
opravile postopek za izmenjavo informacij za nove
funkcionalne bloke zračnega prostora in posvetovanje
z Evropsko komisijo, EASA in drugimi zainteresiranimi
stranmi ter pred vzpostavitvijo FAB CE ustrezno preuči
le vse prejete pripombe.
V skladu z 9.a členom Uredbe (ES) št. 550/2004 Evrop
skega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o izva
janju navigacijskih služb zračnega prometa na enotnem
evropskem nebu (Uredba o izvajanju služb) so države
članice obvestile Evropsko komisijo o začetku veljavno
sti sporazuma in o vzpostavitvi FAB CE.
Prav tako so države članice FAB CE v skladu z 8. členom
Uredbe (ES) št. 550/2004 Evropskega parlamenta in Sve
ta z dne 10. marca 2004 o izvajanju navigacijskih služb
zračnega prometa na enotnem evropskem nebu (Uredba
o izvajanju služb) in v skladu s prvim odstavkom 12. čle
na Sporazuma FAB CE, obvestile Evropsko komisijo in
depozitarja, o določitvi izvajalcev navigacijskih služb zrač
nega prometa, med katerimi je tudi naša družba.
Projekt FAB CE je v izvedbeni fazi delno financirala
Evropska komisija (TEN-T funding), sofinanciranje od
Evropske komisije pa se pričakuje tudi za tretjo - opera
tivno fazo, ki se je začela z vzpostavitvijo FAB CE.
Skladno s Sporazumom FAB CE in Sporazumom o
sodelovanju med izvajalci navigacijskih služb zračnega
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prometa aktivno delujejo stalne strukture projekta na
strani držav (Council, Joint Civil-Military Coordination
Committee, National Supervisory Authority Coordinati
on Committee, Legal Committee), in na strani izvajalcev
storitev navigacijskih služb (CEO Committee, Steering
Committee, SubCommittee(s)).
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nje stališč v EU, izmenjava izkušenj na področju ATM,
zasledovanje skupnih ciljev in interesov na različnih
področjih ter sodelovanje pri vzpostavitvi enotnega
evropskega neba.

3.10 POSVETOVANJE Z UPORABNIKI

3.9.2		 Drugo sodelovanje
V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 691/2010 z dne
29. julija 2010 o določitvi načrta izvedbe za navigacij
ske službe zračnega prometa in funkcije omrežja ter o
spremembi Uredbe (ES) št. 2096/2005 o skupnih zah
tevah za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa
morajo države članice EU pripraviti načrt izvedbe za
navigacijske službe zračnega prometa, ki vsebuje cilje,
skladne z vseevropskimi cilji uspešnosti in določena
merila za ocenjevanje. Družba je aktivno sodelovala z
Ministrstvom za infrastrukturo in prostor ter Agencijo za
civilno letalstvo pri pripravi načrta izvedbe za navigacij
ske službe zračnega prometa in z njim povezanih ciljev
za referenčno obdobje 2012-2014.
Družba je nadaljevala sodelovanje pri pripravi pomemb
nega razvojnega dokumenta Lokalni načrt implementa
cije enotnega neba (Local Single Sky Implementation
Plan – LSSIP) in pri pripravi pomembnih poročil Eurocon
trol-u o finančni učinkovitosti dejavnosti ATM (ATM Cost
Effectiveness Report - ACE Report) ter spremljala razvoj
projekta SESAR in delovanje združenj CANSO in ATCA.
Predstavniki družbe so se v okviru mednarodnega
sodelovanja z ICAO leta 2012 udeležili dvanajste Kon
ference Mednarodne organizacije civilnega letalstva
(ICAO) o zračni navigaciji, ki je potekala od 19. do 30.
novembra 2012 na sedežu ICAO v Montrealu, v Kanadi
in aktivno sodelovali pri pripravi stališč, ki so jih na kon
ferenci zagovarjale države članice EU, ECAC in EURO
CONTROL.
Prav tako je družba kot članica FAB CE leta 2012 v okvi
ru CEAP (Central and East European ANSP Platform)
začela z neformalnim sodelovanjem z BALTIC FAB-om
in DANUBE FAB-om, katerega namen je skupno izraža

Družba je v mesecu aprilu 2012 zaradi načrtovane za
menjave sistema za instrumentalno pristajanje (ILS) na
Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana organizirala posveto
vanje z uporabniki letališča zaradi predstavitve projekta
in njegovega vpliva na izvajanje letalskega prometa v
času izklopa. Sistem je začel redno obratovati v mese
cu septembru na podlagi pridobljenega obratovalnega
dovoljenja, ki ga je izdala Javna agencija za civilno letal
stvo RS.
Družba je okviru implementacije Uredbe Komisije (EU)
št. 73/2010 oziroma aktivnosti na projektu ADQ organi
zirala in izvedla več sestankov s predstavniki zunanjega
izvajalca Avitech z drugimi deležniki, predvsem pred
stavniki letališča Ljubljana in Javne agencije za civilno
letalstvo RS, kot nacionalnega nadzornega organa. V
okviru projekta je bila izvedena tudi delavnica ADQ, na
kateri so sodelovali vsi partnerji družbe, ki so dobavitelji
informacij.
Z največjim uporabnikom osrednjega slovenskega leta
lišča Jožeta Pučnika Ljubljana so bila v mesecu oktobru
opravljena posvetovanja o ceni storitev navigacijskih
služb zračnega prometa v fazi preleta in fazi terminala
ter priletno–odletnih procedur na letališču Jožeta Puč
nika Ljubljana. Družba je predstavnikom uporabnika
na skupnem posvetovanju pojasnila način določanja
stroškovnih baz in pristojbin v skladu s slovensko in
evropsko zakonodajo ter dejavnike, ki vplivajo na viši
no pristojbin v Republiki Sloveniji. Družba je poudarila
svojo zavezanost, da sledi sprejetim vseevropskim
ciljem uspešnosti v obdobju 2012 – 2014, kot so bili na
nacionalni ravni določeni s sprejetim Načrtom izvedbe
(performance Plan) 2012 – 2014 za Republiko Slovenijo.
To izkazuje tudi znižanje preletne pristojbine za leto
2013 za 6,1 %. Posebej je družba izpostavila razloge za
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višino terminalne pristojbine v Sloveniji in potrebo po
iskanju ustreznih rešitev z vsemi deležniki, predvsem
državo, ob upoštevanju evropske zakonodaje. Pri tem
je izpostavila, da bo družba nadaljevala racionalizacijo
in optimizacijo organiziranosti navigacijskih služb zrač
nega prometa na vseh treh letališčih, ki so vključena v
stroškovno bazo v fazi terminala, v okviru dogovorjenih
obratovalnih časov letališč.
Na skupnem sestanku je bil o optimizaciji priletno–odle
tnih procedur dosežen dogovor o sodelovanju strokov
njakov obeh družb pri analizi in čim hitrejši izvedbi mo
žnih rešitev. Rezultat tega je bila izdelava povsem nove
odletne procedure za brniško letališče z vso potrebno
dokumentacijo, ki je bila ob koncu leta posredovana
Javni agenciji za civilno letalstvo RS. Gre za novo odle
tno proceduro, ki se že s pridom operativno uporablja,
vsem uporabnikom brniškega letališča pa omogoča
prihranke preletene razdalje in časa letenja, prihranke
porabe goriva in posledično zmanjšuje škodljive emisije
toplogrednega CO2.
Predstavniki družbe so v okviru postopkov formalnega
posvetovanja z uporabniki storitev oziroma interesnimi
skupinami sodelovali tudi na rednem junijskem in no
vembrskem zasedanju »Enlarged Committee for Route
Charges« v okviru organizacije Eurocontrol in Evropske
komisije pri procesu formalnega posvetovanja z uporab
niki storitev v zvezi z nacionalnimi stroškovnimi bazami
in cenami storitev za leto 2013.
Družba vsako leto brezplačno razdeli okoli 800 VFR-GPS
letalskih zemljevidov slovenskim imetnikom pilotskih li
cenc. Hkrati se distribuira tudi vprašalnik o zadovoljstvu
uporabnikov storitev, ki jih izvaja družba in s katerim se
pozovejo uporabniki, da predlagajo morebitne izboljša
ve, s katerimi bi se jim še bolj približali. Odziv na vpra
šalnik je tradicionalno zelo dober, povratne informacije
pa zelo dober vhodni podatek, ki ga družba uporablja za
izboljšave proizvodov in storitev.
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3.11	JAVNA NAROČILA
V družbi štejemo za javno naročilo vsako porabo sred
stev. Javna naročila izvajamo skladno z veljavno zako
nodajo na tem področju, Zakonom o javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5) (v nadaljevanju: Za
kon o javnem naročanju) in Zakonom o javnem naroča
nju na vodnem, energetskem, transportnem področju
in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/2011UPB3, 43/2012 Odl.US: U-I-211/11-26 in 90/2012) (v
nadaljevanju: Zakon o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju in področju po
štnih storitev) ter podzakonskimi akti.
Družba izvaja postopke skladno z Zakonom o javnem
naročanju na vodnem, energetskem, transportnem po
dročju in področju poštnih storitev pri nabavi blaga, sto
ritev in gradenj, ki so neposredno vezane na osnovno
dejavnost, torej vodenje in kontrolo zračnega prometa.
Za nabavo blaga, storitev in gradenj, ki niso v neposre
dni povezavi z osnovno dejavnostjo družbe, se izvajajo
postopki skladno z Zakonom o javnem naročanju.
Pri izvajanju javnih naročil upoštevamo naslednja te
meljna načela:
• gospodarne porabe sredstev;
• učinkovitosti in uspešnosti;
• enakopravne obravnave ponudnikov;
• transparentnosti postopka oddaje javnega naročila;
• zagotavljanje konkurence med ponudniki ter
• sorazmernosti.
Leta 2012 so bili izvedeni 404 postopki oddaje javnih
naročil, od tega je bilo 31 neoddanih in 373 zaključenih
postopkov javnih naročil z oddajo posla v skupni vre
dnosti 10.920.586,33 EUR brez DDV:
• 196 postopkov v skupni vrednosti 867.879,25 EUR
brez DDV v skladu z Zakonom o javnem naročanju in 8
neoddanih postopkov (skupaj izvedeni 204 postopki);
• 177 postopkov v skupni vrednosti 10.052.707,08
EUR brez DDV v skladu z Zakonom o javnem
naročanju na vodnem, energetskem, transportnem
področju in področju poštnih storitev in 23 neod
danih postopkov (skupaj izvedenih 200 postopkov).
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Tabela 7 / Postopki v skladu z Zakonom o javnem naročanju
Zaključena mala naročila leta 2012 od 0,00 do 20.000,00 EUR
št. postopkov

št. neoddanih

št. oddanih

vrednost

storitev

vrsta

100

1

99

397.371,04

blago

101

5

96

293.034,13

gradnje

0

0

0

0,00

201

6

195

690.405,17

št. oddanih

vrednost

Zaključena javna naročila male vrednosti leta 2012 od 20.000,00 do 40.000,00 EUR
vrsta

št. postopkov

št. neoddanih

storitev

0

0

0

0,00

blago

1

1

0

0,00

gradnje

0

0

0

0,00

1

1

0

0,00

št. postopkov

št. neoddanih

št. oddanih

vrednost

1

1

0

0,00

Zaključeni odprti in drugi postopki leta 2012 od 40.000,00 EUR
vrsta
storitev
blago

1

0

1

177.474,08

gradnje

0

0

0

0,00

2

1

1

177.474,08

Tabela 8 / Postopki v skladu z Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju
poštnih storitev
Zaključena mala naročila leta 2012 od 0,00 do 40.000,00 EUR
vrsta
storitev
blago
gradnje

št. postopkov

št. neoddanih

št. oddanih

vrednost

42

4

38

357.832,10

121

7

114

1.053.794,68

11

4

7

244.474,84

174

15

159

1.656.101,62

Zaključena javna naročila male vrednosti leta 2012 od 40.000,00 do 80.000,00 EUR
vrsta

št. postopkov

št. neoddanih

št. oddanih

vrednost

storitev

1

0

1

60.000,00

blago

1

0

1

39.361,30

gradnje

1

1

0

0,00

3

1

2

99.361,30

št. postopkov

št. neoddanih

št. oddanih

vrednost

Zaključeni odprti in drugi postopki leta 2012 od 80.000,00 EUR
vrsta
storitev
blago
gradnje

4

0

4

539.796,00

15

7

9

3.284.056,10

3

0

3

4.473.392,06

22

7

16

8.297.244,16
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Leta 2012 je družba nadaljevala intenzivno pripravo
in izvajanje postopkov za oddajo javnih naročil v zvezi
z nabavo blaga in/ali storitev za gradnjo in vselitev v
novi Center za vodenje in kontrolo zračnega prometa –
ATCC. Tako se ni bistveno zmanjšalo število izvedenih
postopkov večje vrednosti in število postopkov manjše
vrednosti v primerjavi z letom 2011. Družba pričakuje,
da se bo taka intenzivnost zmanjšala v drugi polovici
leta 2013 po vselitvi v novi objekt.

3.12 FINANČNO-RAČUNOVODSKO
		 PODROČJE
Naloge finančno-računovodskega področja se izvajajo
v finančno-računovodski službi, ki je del Sektorja za
splošne zadeve. Aktivnosti na finančno-računovodskem
področju so usmerjene v zagotovitev nemotenega in
učinkovitega poslovanja družbe. Finančno računovodska
služba aktivno sodeluje s predstavniki države in pogod
benimi partnerji ter z vodstvom in drugimi organizacij
skimi enotami v družbi pri pripravi poročil in analiz za
notranje in zunanje uporabnike. Računovodske storitve
za družbo opravlja zunanji pogodbeni partner.
Med prednostnimi nalogami finančno-računovodske
službe je zagotavljanje tekoče likvidnosti in zagotavlja
nje sredstev za načrtovane investicije. Družba je leta
2012 obveznosti poravnavala v dogovorjenem roku in
zagotovila sredstva za realizacijo načrtovanih investicij
glede na časovne in postopkovne možnosti. Druge po
membnejše aktivnosti so bile:
• ureditev povračila stroškov, povezanih z leti, ki so
oproščeni plačila pristojbin;
• sodelovanje pri projektu Center za vodenje in kon
trolo zračnega prometa ter drugih investicijskih pro
jektih;
• sodelovanje v projektu FAB CE ter finančno sprem
ljanje in poročanje o izvajanju projektov, ki jih finan
cira Evropska komisija.
Ureditev razmerij do sredstev v upravljanju
Od začetka delovanja leta 2004 družba za svojo dejav
nost vodenja in kontrole zračnega prometa uporablja
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tudi infrastrukturo, ki je bila nabavljena pred letom 2004
in je last države. Do odprave slovenskega računovod
skega standarda 35 je bila uporaba te infrastrukture
urejena kot sredstva v upravljanju. Od 1. 1. 2010 pa je
uporaba teh sredstev urejena s Pogodbo o ureditvi
medsebojnih razmerij v zvezi s sredstvi za zagotavljanje
navigacijskih služb zračnega prometa v prehodnem
obdobju. S tem je zagotovljena storitev vodenja in kon
trole zračnega prometa na varen, učinkovit, nepretrgan
in trajnosten način, kot je določeno v Prilogi I Izvedbe
ne uredbe Komisije (EU) št. 1035/2011 (prej Uredbe
2096/2005/ES).
Trajna rešitev problematike uporabe infrastrukture za
vodenje in kontrolo zračnega prometa je prenos infra
strukture na družbo kot kapitalski vložek edinega druž
benika – države. Način in obseg prenosa infrastrukture
na družbo kot kapitalski vložek je družba uskladila z
Ministrstvom za infrastrukturo in prostor, zato je končna
ureditev razmerij, povezanih z infrastrukturo, predvide
na leta 2013.

3.13 PRAVNO PODROČJE
Aktivnosti na pravnem področju so leta 2012 zago
tavljale podporo vsem enotam družbe. Prispevek na
pravnem področju se je najbolj odražal v podpori izved
be sej nadzornega sveta družbe, pri izvajanju sklepov
skupščine, podpori v internih in mednarodnih projektih,
na normativnem področju pa pri pripravi in usklajevanju
internih aktov družbe ter sodelovanju pri sprejemanju
podzakonskih predpisov resornega ministrstva.
Zagotovljeno je bilo izvajanje predpisanih postopkov po
ročanja po zakonodaji, predvsem po Zakonu o integrite
ti in preprečevanju korupcije ter po Zakonu o upravljanju
kapitalskih naložb RS ter v zvezi s tem sodelovanje z
organi, ki delujejo na navedeni podlagi.
Preostalo delo na pravnem področju je obsegalo ure
janje stvarnopravnih razmerij in zemljiškoknjižnih stanj,
svetovanje pri sklepanju pogodb, pripravo posamičnih
pravnih mnenj in pravno svetovanje na skoraj vseh po
dročjih prava.
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4

INVESTICIJE

4.1 CENTER ZA VODENJE IN KONTROLO
		ZRAČNEGA PROMETA – ATCC
Eden izmed pomembnejših ciljev družbe leta 2012 in
hkrati najpomembnejša investicija je projekt Center za
vodenje in kontrolo zračnega prometa – ATCC. Družba
je nadaljevala aktivnosti v okviru projekta, ki je razdeljen
na tri dele:
• podprojekt stavba;
• podprojekt sistem (tehnična migracija) in
• podprojekt zagon (operativni del).
Aktivnosti družbe leta 2012 so bile usmerjene v okviru:
• podprojekta stavba, v uspešno opravljen tehnični
pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja za stavbo;
• podprojekta sistem, priprava na tehnično migracijo in
• podprojekta zagon, priprava operativnega dela.
Podprojekt stavba
Stavba, ki bo delovala 24 ur na dan in vse dni v letu, je
zasnovana tako, da predstavlja visoko stopnjo zaneslji
vosti in razpoložljivosti celotne infrastrukture za varno,
nemoteno in zanesljivo delovanje sistemov in naprav
za izvajanje osnovne in primarne dejavnosti družbe, tj.
vodenje in kontrola zračnega prometa.
V okviru podprojekta stavbe so bila v celoti opravljena
vsa gradbena in obrtniška dela, vsi inštalacijski razvodi
in montaža neoperativne inštalacijske opreme. Prav
tako so bile izvedene operativne inštalacije za pripravo
na tehnično migracijo in izvedena zaključna obrtniška

in inštalacijska dela celotne stavbe. Končana so dela
na gradnikih za energetsko napajanje objekta, sistemu
napajanja kritičnih porabnikov in izvedena je požarna
varnost z aktivacijo požarnih central stavbe. Prav tako
je bila nabavljena vsa potrebna pisarniška in druga
pohištvena oprema prostorov. Končala so se tudi dela
zunanje ureditve, komunalna dela, priključki za vodovod
in hidrantno omrežje stavbe, priključitev stavbe na elek
trično omrežje, ureditev uvoza in dostopa do stavbe ter
okolice stavbe. Sistem tehničnega varovanja objekta,
nabava opreme za tehnične laboratorije in simulatorje
ter zunanje in notranje označitve stavbe pa se bodo
izvedle leta 2013. Na stavbo sta bila nameščena dva
antenska stolpa, katerih postavitev je bila logistično
in tehnološko zahtevna. Navedena antenska stolpa
sta namenjena sistemu zaščite pred atmosferskimi
razelektritvami, ki varujeta celotno stavbo ter seveda
različnim komunikacijskim možnostim in potrebam de
lovanja službe kontrole zračnega prometa. Kot potrditev
uspešnega zaključka podprojekta stavbe je uspešno
opravljen tehnični pregled stavbe in 24. decembra 2012
pridobljeno uporabno dovoljenje.
Podprojekt sistem (tehnična migracija)
Investicija v projektu tehnične migracije zajema pred
vsem:
• načrtovanje, nabavo, postavitev in uvajanje v obrato
vanje operativne tehnične infrastrukture ter
• načrtovanje, nabavo, postavitev in uvajanje v obrato
vanje tehničnih sistemov in naprav centra za vodenje
in kontrolo zračnega prometa.
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Sistemi v novem centru so načrtovani tako, da se vzpo
stavijo ustrezne funkcionalnost, varnost in razpoložljivost,
hkrati pa se zagotovi tudi stroškovna učinkovitost. Tako se
je vsa pomembnejša programska oprema s stare lokacije
uporabila tudi v novem centru (programska oprema pred
stavlja večino vrednosti sistema), strojna oprema pa je
zaradi zahteve po vzporednem obratovanju obeh centrov
in zaradi iztrošenosti opreme starega centra v celoti nova.
Del še uporabnih sistemov s stare lokacije se bo po izve
deni selitvi ponovno uporabil na drugih lokacijah družbe.
Tehnična infrastruktura se je začela nameščati leta
2011, ko so bili prvi operativni prostori toliko urejeni,
da je bilo mogoče namestiti ožičenje. Leta 2012 se je
nadaljevala implementacija operativnih sistemov in na
prav z zaključkom v mesecu oktobru, ko so bili končani
prevzemi na lokaciji.
Sledila so številna funkcionalna in tehnična testiranja, ve
rifikacija in validacija posameznih sistemov ter integralna
testiranja sistema kot celote. Istočasno je bil vzposta
vljen sistem tehničnega nadzora.
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prometa na novo lokacijo in sicer skozi načrtovano
vzporedno delovanje obeh centrov (starega in novega
sočasno) v trajanju slabih treh tednov. Prva faza (t.i.
Shadowing 1) je trajala teden dni na način, da so se
storitve izvajale iz starega centra, pri čemer je bilo na
novi lokaciji zagotovljeno vzporedno spremljanje pro
meta in delovanja vseh sistemov s podvojeno ekipo
operativnega osebja.
V noči z 12. na 13. marec 2013 je bil uspešno izveden
preklop dejavnosti s starega centra na novega, pri če
mer je komuniciranje in odgovornost za varnost letal
prevzel novi center na Brniku (začetek t.i. Shadowing
2 faze). S tem je bil uspešno in varno izveden najbolj
kritičen del selitve izvajanja operacij v novi center, saj
je moralo biti to izvedeno brez najmanjšega vpliva na
varnost, ob čemer je bila kapaciteta zračnega prostora
takoj po preklopu znižana za 20 %. Na ta način je bilo v
primeru zapletov omogočeno v časovnem okviru parih
minut preseliti izvajanje storitev nazaj v stari center, saj
je bila do 20. marca 2013 zagotovljena 24-urna podvoje
nost operativnih delavcev na obeh lokacijah.

Vzporedno s testiranji se je izvajalo usposabljanje teh
ničnega osebja za upravljanje in vzdrževanje sistemov
ter za opravljanje tehničnega nadzora. Usposabljanja so
bila končana v februarju 2013, sledila je faza tehničnega
vzporednega delovanja kot zadnja faza validacije sistema
pred pridobitvijo obratovalnega dovoljenja ter začetkom
vzporednega operativnega delovanja. Testno obratovalno
dovoljenje za novi center je bilo pridobljeno 12. marca
2013, naslednjega dne se je začelo testno operativno
obratovanje vseh sistemov in centra kot celote.

Končanje faze Shadowing 2 in dokončno uspešno pre
selitev je pomenil izklop starega centra na Kotnikovi
19a v Ljubljani 20. 3. 2013 ob 23:59.

Podprojekt zagon (operativni del)
V okviru podprojekta zagon so bili leta 2012 izpolnjeni
glavni cilji, nabavljena je bila določena oprema (delovna
mesta vseh operativnih delavcev OKZP, operativni za
sloni, stoli), priprava vseh načrtov prenosa dejavnosti,
priprava procedur in ustreznih varnostnih analiz za varno
in učinkovito selitev operativnega dela v projektu ATCC.

V sodobnem času, ko so onesnaževanje okolja ter
potratna in okolju škodljiva raba energije in drugi pro
blematični vplivi na okolje še kako pomembni, je treba
pri projektiranju in izvedbi projektov posvečati okoljski
sprejemljivosti vplivov posebno pozornost. Tako se je
družba pri izvedbi investicijskega projekta Center za
vodenje in kontrolo zračnega prometa – ATCC (v nada
ljevanju: stavba) zavedala, da ima tudi določene učinke
na okolje. Zato je pri izvajanju projekta stavba sledila
uresničevanju vizije trajnostnega razvoja skladno z

Odgovornost Projekta Zagon je bila tudi izpeljava de
janske selitve izvajanja dejavnosti kontrole zračnega

Prispevek investicije k trajnostnemu razvoju
Družba z realizacijo gradnje novega Centra za vodenje
in kontrolo zračnega prometa – ATCC uresničuje tudi
okoljsko vizijo trajnostnega razvoja skladno z evropskimi
usmeritvami, predvsem pa znižuje stroške obratovanja
in spoštuje naravo.
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evropskimi usmeritvami. Tako so z okoljskega vidika
najpomembnejši elementi stavbe učinkovita in čista
raba energije, minimalno onesnaževanje okolja med
izvajanjem in delovanjem stavbe ter ustrezno ravnanje z
odpadki. Prav zato je družba pri pripravi projekta upošte
vala vse predpisane okoljske usmeritve, ki omogočajo
zagotavljanje energetske učinkovitosti in preprečujejo
ali nadzirajo onesnaževanje.
Družba je pri izbiri energetskega sistema objekta skrb
no upoštevala okoljske zahteve, ekonomske učinke
ter možnosti, ki jih ponuja lokacija. Zelo pomembna
odločitev družbe je bila z vidika energetske učinkovi
tosti uporaba podzemne vode kot energetskega vira.
Pretočni energijski sistemi namreč omogočajo najnižjo
specifično porabo energije. Izbrani medij za hlajenje in
ogrevanje stavbe je voda, ki je ekološko sprejemljiva ter
primerna za skladiščenje in prenose energije do posa
mezne naprave. To hkrati pomeni tudi minimalno okolj
sko ogroženost glede onesnaževanja. Z vidika odpadnih
vod in vpliva na stanje voda gradnja stavbe ne pomeni
negativnega vpliva na okolje, saj dejavnost ni specifičen
onesnaževalec, prav tako pa so uporabljene tehnološko
napredne naprave. Onesnaževanja zraka z izpušnimi
plini in drugimi večjimi koncentracijami škodljivih snovi
iz stavbe ni, prav tako pa samo delovanje stavbe ne
povzroča izpustov škodljivih snovi. Tudi opravljanje de
javnosti družbe in obratovanje objekta ne povzročata
hrupa, ki je zunaj okvirov uredbe o mejnih vrednostih
kazalnikov hrupa v okolju.
Industrijski in komunalni odpadki so se med gradnjo
ustrezno odvajali na deponije, kot jih določajo predpisi
o ravnanju z odpadki. Dejavnost družbe ne predvideva
proizvodnje nevarnih odpadkov, pa tudi sicer v koledar
skem letu zaradi izvajanja dejavnosti ne bo nastalo več
kot 150 ton odpadkov ali skupaj več kot 200 kilogramov
nevarnih odpadkov, kar bi zahtevalo izdelavo načrta
gospodarjenja z odpadki. Družba poroča Ministrstvu za
kmetijstvo in okolje RS o nastalih odpadkih in ravnanju
z njimi ter vodi evidenco, skladno z Uredbo o odpadkih
(Ur. RS, št. 103/2011).
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4.2	DRUGE INVESTICIJE
Poleg investicije v novi center smo leta 2012 izvedli
še nekaj drugih investicij. Največ aktivnosti je bilo na
področju navigacije, kjer smo nadaljevali cikel zame
njave starejše navigacijske opreme. V začetku leta je
bilo uspešno izvedeno javno naročilo za nakup oziroma
zamenjavo sistema za instrumentalno pristajanje na
letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Zamenjava je bila
predvidena z letnim poslovnim načrtom zaradi starosti
obstoječega sistema in pričakovanega zmanjšanja zane
sljivosti ter razpoložljivosti starega sistema, kar bi pov
zročilo izgubo ustrezne kategorije letališča. Projekt je bil
načrtovan tako, da so se vsa dela opravljala v obdobju,
ko je zmanjšana vidljivost na letališču najmanj verjetna.
Gradbena dela so se začela v začetku junija, konec me
seca je sledila namestitev nove opreme in v juliju inte
gracija, testiranja in letalsko umerjanje sistema. V me
secu avgustu je sistem poskusno obratoval v kategoriji
CAT I, po obveznem 30-dnevnem testnem obratovanju
in uspešno opravljenih testiranjih pa sistem od začetka
septembra deluje v pogojih CAT IIIb in s tem dolgoroč
no zagotavlja ustrezno kategorijo letališča.
Področje nadzornih sistemov v tem letu ni izvajalo
večjih investicij. Potekale so priprave dokumentacije
in projektnih pogojev za nadgradnjo obstoječega se
kundarnega radarja na MODE-S ter na prestavitev tega
radarja na novo, optimalnejšo lokacijo.
Področje avtomatiziranih sistemov je večino investicij
izvajalo v novem centru. Pred začetkom operativne
migracije so se izvedle le nekatere manjše spremembe
sistemov za obdelavo radarskih (nadzornih) podatkov
ter sistema za obdelavo podatkov o letih, potrebne
zaradi nujnih operativnih sprememb. Pred selitvijo je
bila modifikacija sistemov prekinjena zaradi zagotovitve
kontrolirane tehnične in operativne migracije.
Na področju energetike in klimatizacije smo izvajali
samo investicijsko vzdrževanje. Zamenjanih je bilo ne
kaj dotrajanih naprav.
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5

UPRAVLJANJE TVEGANJ

Dejavnost kontrole zračnega prometa je specifična in
zahtevna ter izpostavljena številnim splošnim in po
sebnim tveganjem, ki jih je treba primerno spremljati,
upravljati in voditi. Ob močni vpetosti družbe v medna
rodno okolje se zavedamo, da je upravljanje tveganj vse
pomembnejše in zahtevnejše. V družbi smo identificirali
ključne vrste poslovnih in finančnih tveganj ter meha
nizme za njihovo obvladovanje.

cilji enotnega evropskega neba (ATM Master Plan),
nacionalnim Načrtom izvedbe za obdobje 2012–2014
ter mednarodnimi standardi;
• z ohranjanjem dovoljenja izvajalca navigacijskih služb
zračnega prometa za izvajanje služb zračnega pro
meta (ATS), služb letalskih telekomunikacij (CNS) in
služb letalskih informacij (AIS), ki je pogoj za opravl
janje dejavnosti družbe, za katero je bila ustanovljena.

5.1	STRATEŠKA TVEGANJA

5.2

Strateška tveganja so povezana predvsem s sodelova
njem z državo, z mednarodnim sodelovanjem, s stra
teškim načrtovanjem, s pridobivanjem in lastništvom
sredstev ter trgom in strukturo trga.

Finančna tveganja, ki jim je družba izpostavljena pri po
slovanju, so:
• tveganje denarnih tokov;
• cenovno tveganje;
• obrestno tveganje in
• tveganje, povezano z upravljanjem sredstev.

Strateška tveganja obvladujemo:
• z aktivnim sodelovanjem z državo predvsem za
rešitev odprtih vprašanj, ki vplivajo na poslovanje
družbe;
• z aktivnim sodelovanjem na mednarodnem
področju, predvsem v okviru projekta FAB CE, prav
tako pa tudi z drugimi izvajalci storitev kontrole
zračnega prometa in relevantnimi mednarodnimi or
ganizacijami na področju civilnega letalstva;
• s strateškim načrtovanjem investicij s petletnim in
letnim poslovnim načrtom skladno z zahtevami in

FINANČNA TVEGANJA

Letalski prevozniki, uporabniki storitev družbe, se v
zadnjih letih spopadajo z upadanjem števila letalskih
potnikov v Evropi, upadanjem vrednosti evra in visoki
mi cenami goriv, kar lahko povzroči, da bodo nekateri
letalski prevozniki, predvsem manjši, postali insolventni
ali celo morali v stečaj. S slabšim finančnim položajem
letalskih prevoznikov je povečano tveganje, da terjatve
družbe niso poravnane v dogovorjenih rokih, kar vpliva
na tveganje denarnih tokov.
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Družba je vključena v sistem mednarodnega obraču
navanja in zaračunavanja storitev v okviru organizacije
Eurocontrol, ki za družbo zaračunava, pobira in izterjuje
plačila za opravljene storitve. Eurocontrol je pri izterjavi
zelo uspešen, kar občutno zmanjša tveganje denarnih
tokov. Tako je plačilo opravljenih storitev v fazi preleta,
ki predstavljajo približno 90 odstotkov poslovnih prihod
kov družbe, 98 odstotno.
Družba obvladuje denarni tok z načrtovanjem stroškov,
prihodkov in denarnih tokov ter najetimi kreditnim lini
jami.
Cenovno tveganje družba obvladuje z načinom izraču
navanja cene pristojbin, ki ga določajo Eurocontrol-ove
smernice Principi za oblikovanje stroškovnih baz in
izračuna pristojbin na zračnih poteh. Skladno s tem so
cene za opravljene storitve oblikovane na podlagi pred
videnih stroškov in prometa. Zaradi sistema povračila
v primeru nepredvidenega znižanja prometa in odsto
panja višine determiniranih stroškov od načrtovanih je
cenovno tveganje nizko in obvladljivo.
Tveganje spremembe obrestne mere, ki mu je izpo
stavljena družba, je omejeno na tveganje spremembe
obrestne mere EURIBOR, na katero ima družba vezano
obrestno mero najetih kreditov. Obrestno tveganje se
obvladuje s spremljanjem obrestnih mer, s pogajanji za
konkurenčne pogoje zadolževanja s kreditnimi institu
cijami ter z načrtovanjem potrebnih dodatnih finančnih
sredstev.
Tveganje, povezano z upravljanjem sredstev, se nanaša
predvsem na ureditev razmerij do infrastrukture med
lastnikom in družbo. Družba načrtuje, da bodo ta raz
merja urejena leta 2013.
Valutnemu tveganju družba ni izpostavljena, saj preje
ma vse prihodke in ima večino odhodkov v evrih.
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5.3	OPERATIVNA TVEGANJA
Najpomembnejša opredeljena operativna tveganja so
razvoj in vzdrževanje drage opreme, strokovni kader
oziroma dolgotrajen proces usposabljanja kontrolorjev
zračnega prometa in zakonodaja. Tveganja na navedenih
treh področjih družba aktivno obvladuje. Najpomemb
nejše in verjetno največje operativno tveganje pa je
pravilna napoved rasti oziroma padca prometa v priho
dnjem obdobju. Leta 2012 se napovedi o rasti prometa
niso uresničile. Stroškovne baze in predviden prihodek
za njihovo pokrivanje temelji na osnovi napovedanega
prometa, prav to pa pomeni veliko tveganje. Pri tem
družba za oblikovanje ocen prihodnjih stopenj rasti pro
meta poleg lastne baze podatkov o prometu uporablja
podatke in napovedi organizacije Eurocontrol. Leta 2013
mora družba napovedati predvidene stroškovne baze za
drugo referenčno obdobje od leta 2015 do 2019. Take
dolgoročne napovedi so veliko tveganje, sploh zaradi
nestabilnega ekonomskega stanja v Evropi.
S sprejetimi spremembami zakonskih podlag je bil leta
2009 narejen prvi korak k zmanjšanju tveganj, pove
zanih z upravljanjem oziroma lastništvom sredstev za
opravljanje dejavnosti, in posledično načrtovanjem vla
ganj v nadaljnji razvoj. Ne glede na status teh sredstev
je družba taka tveganja že do zdaj obvladovala s stra
teškim načrtovanjem investicij, razvoja in vzdrževanja
opreme. Spremljanje razvoja na tem področju in vlaga
nje v sodobno opremo sta pomembna dejavnika, ki lah
ko bistveno vplivata na uresničevanje najpomembnejših
poslovnih ciljev družbe, varnosti in prepustnosti zračne
ga prometa v zračnem prostoru Republike Slovenije.
Za delovanje družbe in zagotavljanje varnosti v zračnem
prometu je bistven ustrezno strokovno usposobljen in
nagrajen kader. Tveganja obvladujemo z ukrepi, ciljno
usmerjenimi v razvoj kadrov, ki vključujejo načrtovanje
šolanja in izobraževanja strokovnega kadra, mednaro
dno povezovanje, izboljšanje delovnih razmer, skrb za
obveščanje zaposlenih in socialni dialog.
Med operativnimi tveganji so za poslovanje družbe in
izvajanje njene dejavnosti zelo pomembna tveganja, ki
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vključujejo predvsem spremembo zakonodaje. Za druž
bo je zelo pomembno, da s svojimi strokovnjaki aktivno
sodeluje pri spremembah zakonodaje s slovenskimi in
mednarodnimi institucijami.

Družba je leta 2012 izvajala sprejete varnostne politike,
posodobitev opreme in storitev poslovne informatike.
Vzporedno so se na novem objektu ATCC izvajala dela
na pasivnem in aktivnem delu opreme, ki sta nujna za
začetek selitve informacijske opreme in storitev.

5.4	INFORMACIJSKA TVEGANJA

S sprejetimi varnostnimi politikami in nadaljnjim načrto
vanim razvojem informacijske tehnologije bomo zagoto
vili učinkovitejše obvladovanje informacijskih tveganj.

Pomembna informacijska tveganja, ki smo jih identi
ficirali, so povezana s kakovostjo opreme in omrežja,
nadzorom in intelektualno lastnino.
Družba informacijska tveganja obvladuje:
• s kakovostnima opremo in omrežjem;
• z nadzorom;
• z intelektualno lastnino in
• z zagotavljanjem, da pomembne infor
macije pravočasno in brez zlorab prispejo do
najpomembnejših uporabnikov.
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6

PODATKI O ZRAČNEM PROMETU
ZA LETO 2012

6.1	UVOD
Družba izvaja storitev navigacijskih služb zračnega pro
meta v slovenskem zračnem prostoru (FIR Ljubljana)
v imenu Republike Slovenije, skladno z Zakonom o
zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa.
Področje odgovornosti, v katerem družba izvaja storitev
navigacijskih služb zračnega prometa, je poleg Zakona
o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa
opredeljeno tudi v Sporazumih med sosednjimi centri
območnih kontrol zračnega prometa (Letters of Agre
ement between Area Control Centres, v nadaljevanju:
LoAs), ki določajo meje odgovornosti za izvajanje sto
ritev v zračnih prostorih. Območna kontrola zračnega
prometa Ljubljana je tako skladno z LoAs zadolžena za
izvajanje storitev v zračnem prostoru, ki ni identičen
FIR-u Ljubljana.
FIR Ljubljana je nacionalni zračni prostor (prikaz 5), v
katerem ima skladno s Čikaško konvencijo izključno
suverenost Republika Slovenija in za katerega Republika
Slovenija skladno z mednarodnimi pogodbami zaračunava
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
zračnega prometa Območna kontrola zračnega prome
ta Ljubljana zadolžena v sektorju Dolsko, ki vključuje
tudi del avstrijskega, italijanskega in hrvaškega zrač
nega prostora (prikaz 6), medtem ko je za izvajanje
storitev v sektorju Mura (prikaz 7) zadolžena Območna
kontrola zračnega prometa Dunaj.

Poleg storitev v fazi preleta družba izvaja storitve tudi
v fazi terminala, in sicer v terminalnih conah Ljubljana,
Maribor in Portorož (prikaz 8). Družba je tako zadolžena
za izvajanje storitev v sektorju Dolsko v fazi preleta in
vseh treh terminalnih conah.
Število enot storitev
Cena storitve za posamezen IFR let, ki ni oproščen
plačila pristojbine, se določa na podlagi produkta cene
na enoto storitve (»unit rate«) v preletu oziroma v ter
minalu in števila enot storitve v fazi preleta oziroma
terminala.
Število enot storitve v fazi preleta (»en-route service
units«) se izračuna po formuli:
Število enot storitve v fazi preleta = (razdalja / 100)
x (MTOW / 50) 0,5
Število enot storitve v fazi terminala (»terminal service
units«) se izračuna po formuli:
Število enot storitve v fazi terminala = (MTOW / 50) 0,7
pri čemer je:
razdalja – najkrajša razdalja v kilometrih med vhodno in
izhodno točko v FIR Ljubljana;
MTOW – najvišja dovoljena vzletna teža letala
(»maximum 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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6.2	ANALIZA ZRAČNEGA PROMETA
Analiza zračnega prometa obravnava gibanje števila IFR
letov ter povezanost tega gibanja s številom enot sto
ritve, ki v fazi preleta in fazi terminala vplivajo na višino
prihodka družbe. Vir podatkov, uporabljenih v analizi, so
podatki družbe in podatki Eurocontrol Statfor in CRCO.
Leta 2012 je bilo v zračnem prostoru Republike Slove
nije opravljenih skupaj 360.731 letov, od tega je bilo
15.050 VFR (pravila vizualnega letenja) letov in 345.681
IFR (pravila instrumentalnega letenja) letov.
IFR lete delimo glede na fazo leta na prelete in termi
nalne lete in glede na del zračnega prostora, v katerem
so leti izvedeni. Za boljšo ponazoritev se uporablja spo
dnji diagram, ki prikazuje dve različni razdelitvi IFR letov.

Prikaz 9 / Razdelitev IFR letov glede na fazo leta in glede na zračni prostor

IFR leti FIR Ljubljana

345.681

IFR leti sektor Mura

IFR leti sektor Dolsko

IFR leti Terminal

IFR leti En-Route

77.644

268.037

31.129

314.552

IFR leti sektor Dolsko En-Route

IFR leti sektor Dolsko Terminal

236.908

31.129
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FIR Ljubljana
Število letov je leta 2008 doseglo rekordno raven, ven
dar se je z začetkom gospodarske krize ob koncu leta
2008 letalski promet v Evropi močno zmanjšal. Leta
2009 so se vsi IFR leti na ravni EU27 (faza preleta in
terminala) zmanjšali v povprečju za 7,2 %, leta 2010 pa
je bila rahla rast, v povprečju za 0,2 %, kar pomeni za
celotno regijo EU27 leta 2010 še vedno za 7 % manj
letov glede na vrednosti iz leta 2008. Leta 2011 se je
v primerjavi z letom 2010 število letov v celotni regiji
EU27 povečalo za 2,6 %. Leta 2012 je promet v celotni
regiji EU27 padel za 3 %.

Leta 2011 je bilo v primerjavi z letom 2008 za 7,9 % več
letov, v primerjavi z letom 2010 pa za 7,5 %, medtem
ko je bila v območju EU27 2,6-odstotna rast. Leta 2012
smo, v primerjavi z letom 2011, zabeležili 2,0-odstotni
padec IFR letov, medtem ko je bil padec prometa v
EU27 3 %.
Navedene vrednosti se nanašajo na vse IFR lete v FIR
Ljubljana, ne glede na izvajalca storitev navigacijskih
služb zračnega prometa in ne glede na fazo leta.

V Republiki Sloveniji je bilo leta 2009 v povprečju za 4,2
% manj vseh IFR letov (faza preleta in terminala). Leta
2010 je bilo za 4,8 % več letov, kar je pomenilo poveča
nje za 0,4 % glede na vrednosti iz leta 2008.

Prikaz 10 / IFR leti v FIR Ljubljana
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-2,2%
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-3,5%

-2,0%

Dec.
-1,9%

 (Vir: Eurocontrol (Statfor), Družba 2012)

Vključuje vse IFR lete (Instrument Flihgt
Rules) v slovenskem zračnem prostoru, v
fazi preleta (En–route) in v fazi terminala
(Terminal), ne glede na to kateri izvajalec je
izvajal storitev. Podatek nudi splošen pregled nad gibanjem prometa v slovenskem
zračnem prostoru.
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Sektor Dolsko
V sektorju Dolsko, kjer storitev izvaja družba prek Ob
močne kontrole zračnega prometa Ljubljana (ACC Lju
bljana), je leta 2009 padlo število vseh IFR letov (faza
preleta in terminala) v povprečju za 6,2 %, leta 2010
pa je bila rast v povprečju za 7 %, kar za zračni prostor,
kjer storitev izvaja ACC Ljubljana, pomeni povečanje za
0,3 % leta 2010 glede na vrednosti iz leta 2008.

Leta 2011 se je število IFR letov povečalo za 10,1 % v
primerjavi z letom 2010 in 10,5 % v primerjavi z letom
2008 (prikaz 11). Leta 2012 je bilo število IFR letov v
sektorju Dolsko za 0,2 % višje kot leta 2011 in 10,3 %
višje kot leta 2010.

Prikaz 11 / IFR leti v sektorju Dolsko
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 (Vir: Eurocontrol (Statfor), Družba 2012)

Vključuje vse IFR lete v zračnem prostoru,
kjer storitev nudi KZPS, tako v fazi preleta
kot fazi terminala. Podatek daje pregled nad
gibanjem prometa pod neposredno kontrolo Območne kontrole zračnega prometa
Ljubljana in kaže gibanje produktivnosti
OKZP Ljubljana kot celote.
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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 leta 2010 povečalo za 6,6
% v primerjavi z letom 2009, kar pomeni povečanje za
3,3 % glede na leto 2008. Leta 2011 se je število letov
povečalo za 9,1 % v primerjavi z letom 2010, kar v pri
merjavi z letom 2008 pomeni 12,6-odstotno povečanje.
Leta 2012 je število IFR letov v FIR Ljubljana upadlo za
1,1 % (prikaz 12). V primerjavi z letom 2010 je to število
višje za 7,9 %.
Prikaz 12 / IFR leti v fazi preleta v FIR Ljubljana
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 (Vir: Eurocontrol (Statfor), Družba 2012)

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

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 % in
leta 2011 še za dodatnih 16,3 % (prikaz 13). V primerjavi
z letom 2008 se je leta 2011 število enot storitve v fazi
preleta povečalo za 24,3 %. Število enot storitve v fazi
preleta se je leta 2012 v primerjavi z letom 2011, pove
čalo za 0,1 %.
Prikaz 13 / Enote storitve v fazi preleta v FIR Ljubljana
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(Vir: Eurocontrol (CRCO), Družba 2012)

Grafikon vključuje servisne enote v
slovenskem zračnem prostoru, za katere se
zaračuna pristojbina v fazi preleta. Podatek
daje pregled nad prihodkom v fazi preleta.
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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. Med
tem ko je gibanje števila IFR letov in enot storitve leta
2009 konsistentno (–3,1 %), je navedeno gibanje manj
konsistentno leta 2010, ko se je število IFR letov pove
čalo za 6,6 %, število enot storitve pa za 10,3 %. Leta
2011 se je število IFR letov v primerjavi z letom 2010
povečalo za 9,1 %, število enot storitve v preletu v FIR
Ljubljana pa za 16,3 %.
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Vzrok je dejstvo, da se je število IFR letov v fazi pre
leta v sektorju Dolsko, kjer so zračne poti daljše, leta
2011 povečalo za 12,8 % (prikaz 14), kar v primerjavi z
letom 2008 pomeni povečanje za 17,7 %, medtem ko
je število IFR letov v sektorju Mura, kjer so zračne poti
krajše, leta 2011 skoraj enako kot leta 2010, oziroma
je ugotovljeno povečanje za 0,05 %, kar v primerjavi z
letom 2008 pomeni povečanje za 0,7 %. V letu 2012 je
število IFR letov v sektorju Mura upadlo za 9 % (Prikaz
15), število IFR letov v fazi preleta v sektorju Dolsko pa
se je povečalo za 1,8 % (Prikaz 14).

Prikaz 14 / IFR leti v fazi preleta v sektorju Dolsko
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(Vir: Eurocontrol (Statfor), Družba 2012)

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 15 / IFR leti v fazi preleta v sektorju Mura
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(Vir: Eurocontrol (Statfor), Družba 2012)

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
Skupaj je bilo v sektorju Dolsko leta 2012 izvedenih
268.037 letov, v povprečju 734 IFR operacij dnevno.

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

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

Območna kontrola zračnega prometa Ljubljana, ki opra
vlja storitev v sektorju Dolsko, je leta 2011 ugotovila
0,2-odstotno rast prometa v primerjavi z letom 2011.
Tabela 9 / Mejniki v številu IFR letov sektor Dolsko
Maksimalne vrednosti v preteklih letih
2012

2011

2010

2009

2008

Največ IFR operacij na uro je bilo
4. 8. 2012 med 10.00-11.00 UTC

Leto

99

91

88

79

79

Največ IFR operacij na dan je bilo
21. 7. 2012

1.263

1.184

1.029

928

977

Največ IFR operacij v tednu je bilo
od 23.7. do 29.7. 2012

7.281

7.129

6.383

5.843

6.255

31.691

30.861

27.488

25.617

27.045

Največ IFR operacij v mesecu je
bilo julija 2012

Območna kontrola zračnega prometa lahko deli zračni
prostor, v katerem opravlja storitev, na največ štiri ver
tikalne sektorje. S tem se preprečuje preobremenitev
kontrolorjev zračnega prometa in skrbi za ustrezno pre
točnost zračnega prostora. Število sektorskih ur dnevno
je seštevek odprtosti vseh štirih sektorjev. Podatek je
neposredno povezan s človeškimi viri, ki so na voljo v
Območni kontroli zračnega prometa.

Leta 2012 je Območna kontrola zračnega prometa sku
paj zbrala največ 65 sektorskih ur dnevno, kar je 7 več
kot leta 2011 in 10 več kot leta 2010. Skupaj je bilo opra
vljenih 16.007 sektorskih ur (2011 -16011 sektorskih ur;
2010 - 15109 sektorskih ur).
Sektor FIS v Območni kontroli zračnega prometa je leta
2011 opravil 15.050 VFR operacij, kar je v primerjavi z
letom 2011 13,8 % manj.

Tabela 10 / Število VFR letov
Leto

VFR operacij

2009

14.930

Sprememba v %
glede na prejšnje leto

2010

13.733

-8,02 %

2011

17.074

+24,3 %

2012

15.050

-13,8 %
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Predvidevanja in realni promet leta 2012 v sektorju
Dolsko
Leta 2012 je bil promet na približno enaki ravni kot leto
prej. Promet v fazi terminala je v primerjavi z letom
2011 padel za 10,4 %, v fazi preleta pa se je povečal za
1,8 %. Skupni rezultat je 0,2-odstotna rast prometa v
sektorju Dolsko leta 2012 v primerjavi z letom 2011.
Prikaz 16 / Promet od leta 2004 do 2012

Vir: Družba 2012
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Prikaz 17 / Promet v letih 2010 do 2011, predvidevanja za leto 2012 in realni promet 2012

Vir: Družba 2012
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Podatki o nivojih leta
Podatki o nivojih leta so iz baze podatkov družbe. Upo
števane so vse spremembe do avtomatske predaje
najave leta sosednji kontroli zračnega prometa. Najbolj
obremenjena nivoja leta sta, podobno kot v prejšnjih
letih, 350 (višina 35000 čevljev) in 370 (višina 37000
čevljev).

Prikaz 18 / Promet po nivojih leta v sektorju Dolsko v letu 2012

Vir: Družba 2012
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Struktura prometa po dnevih
Število IFR letov v sektorju Dolsko je v celem letu
enakomerno razporejeno po dnevih v tednu (drugi stol
pec v prikazu 19). Upoštevati je treba, da je prikazano
povprečno število letov v celem letu. V posameznih
obdobjih leta so določena odstopanja, ki se v drugih
delih leta lahko izenačijo. Treba je upoštevati tudi, da je
to povprečje 11 tednov (najmanj 819 IFR letov dnevno
in največ 1184 letov dnevno). Prvi stolpec prikazuje
razporeditev IFR letov v sektorju Dolsko po dnevih v
poletni sezoni (junij–september). Izrazitejša sta četrtek

in sobota, ki je najbolj obremenjen dan. Povprečno je
bilo v soboto v poletni sezoni 19,8 % več IFR letov kot
ob povprečnih torkih. Poleg številčne izrazitosti je tudi
izrazitost v kompleksnosti, saj je ob sobotah struktura
prometa veliko bolj kompleksna zaradi izrazito turistič
nega prometa na hrvaška letališča (Split, Pula, Rijeka,
Zadar).
Rekord v številu IFR letov v sektorju Dolsko je bil posta
vljen v soboto,13. 8. 2011.

Prikaz 19 / Povprečno število IFR letov v sektorju Dolsko po dnevih v tednu. Poletna sezona in celoletno.
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Povprečno število IFR letov v sektorju Dolsko po
urah dneva
Prikaz 20 prikazuje povprečno število IFR letov v sek
torju Dolsko po urah dnevno. Temno modra krivulja
prikazuje povprečno število letov v urah v poletni sezoni
(junij–september), svetlo modra pa povprečno število
letov v urah v celem letu.

Prikaz 20 / Promet po urah (UTC)

Vir: Družba 2012
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6.2.2		 Promet v fazi terminala
V fazi terminala število IFR letov še vedno pada. Leta
2009 je bil padec v primerjavi z letom 2008 za 10,9 %,
leta 2010 v primerjavi z letom 2009 pa za 7,7 %. Leta
2011 je bil 5-odstoten padec prometa, leta 2012 pa je
bil padec 10,4-odstoten (prikaz 21), v primerjavi z letom
2008 znaša padec 30 %.
Prikaz 21 / IFR leti v fazi terminala
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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 2012)

Osnovni podatki o prometu, pridobljeni od posameznih
letaliških kontrol zračnega prometa, so zbrani v tabeli 11.

Tabela 11 / Osnovni podatki o prometu za posamezne letališke kontrole zračnega prometa (LKZP)
Mesec/leto

LKZP Portorož

LKZP Maribor

LKZP Brnik

2096

2538

29203

Povprečno dnevno število
operacij IFR

5,7

7

80

Največje dnevno število
operacij IFR

22

25

115

16.890

24.615

16.346

8.966

46,3

67,4

44,8

24,6

185

368

170

199

Število operacij IFR leta 2012

Število VFR leta 2012
Povprečno dnevno število
operacij VFR
Največje dnevno število
operacij VFR

LKZP Cerklje ob Krki
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V enakem obdobju se je gibanje števila enot storitve
v fazi terminala leta 2009 zmanjšalo za 11,83 %, leta
2010 je dodatno padlo za 6,06 % glede na leto 2009.
Leta 2011 je, v primerjavi z letom 2010, število enot
storitve v terminalu zraslo za 0,3 %. Leta 2012 je zabe
ležen padec 10,8% (Prikaz 22).

Prikaz 22 / Enote storitve v fazi terminala
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6.2.3		 Povzetek analize zračnega prometa
Število IFR letov
Letalski promet si je po številu IFR letov po strmem
padcu leta 2009, ki je bil posledica splošne gospo
darske krize, v Republiki Sloveniji leta 2010 bistveno
hitreje opomogel (+4,8 % 2010/2009) kot v EU27 (0,2
% 2010/2009) in je bil v Republiki Sloveniji celo višji kot
leta 2008 (+0,4 % 2010/2008), kar pa ne velja za EU27
(–7 % 2010/2008). Leta 2011 je bila v EU27 nadaljnja
rast za 2,6 %, medtem ko je bila v Republiki Sloveniji
7,5-odstotna rast. Leta 2012 je bila rast 1,8-odstotna v
fazi preleta v sektorju Dolsko, medtem ko je v sektorju
Mura promet v fazi preleta upadel za 9 %. V fazi termi
nala je bil padec še občutnejši, saj je promet upadel za
10,4 %.
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Grafikon vključuje servisne enote v slovenskem zračnem prostoru, za katere se
zaračunava pristojbina v fazi terminala.
Podatek daje pregled nad prihodkom v fazi
terminala.

(Vir: Eurocontrol (CRCO), Družba 2012)

Podobno rast je opaziti tudi v zračnem prostoru, v kate
rem 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 (+0,2 %
2012/2011; +10,7 % 2012/2008). Navedeno gibanje
prometa velja kot povprečje obeh faz letov (preletna in
terminalna), pri čemer se je promet v Republiki Sloveni
ji po posameznih fazah gibal zelo različno.
V fazi preleta je bila rast leta 2012 zmerna za Republiko
Slovenijo (+9,1 % 2011/2010; +12,6 % 2011/2008), še
posebno pa za sektor Dolsko (+1,8 % 2012/2011; +19,8
% 2012/2008). Nasprotno velja za fazo terminala, kjer
je promet leta 2012 dodatno padel (–10,4 % 2012/2011;
–30 % 2012/2008).
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Število enot storitve (»service units«)
Število enot storitve v fazi preleta je po trendu sledilo
gibanju prometa (+0,1 % 2012/2011). V primerjavi z
letom 2008 je bistveno višje kot leta 2008 (+24,5 %
2012/2008).
Vzrok za višjo rast števila enot storitve v preteklih letih
je predvsem višja rast prometa v sektorju Dolsko, kjer
so zračne poti daljše, in rahel padec prometa v sektorju
Mura, kjer so zračne poti krajše. Zaradi precejšnjega
padca prometa v sektorju Mura je povečanje števila
enot storitve v fazi preleta minimalno, kljub povečanju
prometa v sektorju Dolsko. Zaradi kratkih zračnih poti v
sektorju Mura je vpliv manjši.
Število enot storitve v fazi terminala je bilo skladno
z negativnim gibanjem prometa in je leta 2012 padlo
(-10,8 % 2012/2011, -10,5% 2012/2010).
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6.3	ANALIZA REGULACIJ IN ZAMUD
		LETA 2012
Leta 2012 je bilo kalkuliranih najmanj zamud v letal
skem prometu v zadnjem desetletju. Prav tako nismo
povzročili nobenih zamud zaradi kapacitete ali pomanj
kanja operativnega osebja (kontrolorjev zračnega pro
meta). Objavljene sektorske konfiguracije, kapacitete
sektorjev in načrtovanje operativnega osebja so popol
noma ustrezale potrebam prometa.
Regulacije v zračnem prometu in zaradi njih zamude v
zračnem prostoru Republike Slovenije so bile leta 2012
povzročene samo enkrat. Regulacije pretoka zračnega
prometa so bile uvedene zaradi izredne rasti prometa
na en posamezen dan v popoldanskih urah. Regulacija
je povzročila zamude v zračnem prometu v skupnem
trajanju 360 minut.
Pri 268.037 letih, ki so leta 2012 preleteli sektor Dolsko,
je to samo 0,0013 minute ali 0,078 sekunde zamude
na let.
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7

KLJUČNI NAČRTI ZA LETO 2013
IN PRIČAKOVANJA GLEDE
RAZVOJA DRUŽBE

Na podlagi načrtovanega prometa in predvidenih stro
škov zagotavljanja navigacijskih služb zračnega prometa
za leto 2013 je družba dosegla znižanje cene za enoto
storitve za 6,1 % v primerjavi z letom 2012 v fazi prele
ta ter ohranitev terminalne pristojbine na ravni zadnjih
treh let skladno s sprejetim Letnim poslovnim načrtom
2013. S 6,1-odstotnim znižanjem cene enote storitve v
preletu glede na predhodno leto družba uspešno sledi
vseevropskim ciljem uspešnosti za izvajanje navigacij
skih služb zračnega prometa in Načrtu izvedbe Republi
ke Slovenije (Performance Plan) za referenčno obdobje
2012 – 2014, zahtevam Ministrstva za infrastrukturo in
prostor Republike Slovenije in pozivom Mednarodnega
združenja letalskih prevoznikov (IATA).
Letni poslovni načrt 2013, cilji družbe, načrtovane inve
sticije in druge aktivnosti družbe leta 2013 so usklajeni
s Poslovnim načrtom 2013 – 2017. Sprejeti letni poslov
ni načrt je podlaga za izvajanje dejavnosti in poslovanje
družbe leta 2013, kar bo zagotovilo:
• varno, neprekinjeno, kakovostno, cenovno ugodno in
stroškovno učinkovito izvajanje dejavnosti vodenja in
kontrole zračnega prometa;
• uresničitev načrtovanih investicij;
• socialno varnost in motiviranost zaposlenih;

• doseganje zastavljenih strateških ciljev družbe (na
vedenih v poglavju Razvojne usmeritve) ter s tem
dolgoročni razvoj in obstoj družbe.
V Letnem poslovnem načrtu za leto 2013 je družba
opredelila naslednje cilje:
• varnost v zračnem prometu;
• prepustnost zračnega prostora;
• projekt Centra za vodenje in kontrolo zračnega pro
meta – ATCC;
• razvoj zaposlenih;
• mednarodno sodelovanje;
• zagotavljanje stalne skladnosti s skupnimi zahtevami
za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa
in obnovitev certifikata izvajalca navigacijskih služb
zračnega prometa;
• doseganje ciljev uspešnosti Načrta izvedbe 2012 –
2014 za Republiko Slovenijo skladno z vseevropskimi
cilji uspešnosti.
S sprejetim poslovnim načrtom bo družba zagotovila
doseganje ciljev uspešnosti za drugo leto referenčnega
obdobja med letoma 2012 in 2014 za Slovenijo skladno
z vseevropskimi cilji uspešnosti na obeh ključnih podro
čjih spremljanja uspešnosti, in sicer:
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• na področju zmogljivosti doseganje ciljne vrednosti
kazalnika uspešnosti »povprečne preletne zamude
upravljanja pretoka zračnega prometa (ATFM)« na let
leta 2014 na 0,03 minute na let;
• na področju stroškovne učinkovitosti doseganje
ciljne vrednosti kazalnika uspešnosti »povprečne
cene enote za preletne navigacijske službe zračnega
prometa«, izražene v realni vrednosti v EUR leta
2009, leta 2014 v višini 60,30 EUR ob upoštevanju
trenda zniževanja cene na enoto storitve za 3,5
odstotka v povprečju na leto v obdobju med letoma
2012 in 2014.
Ključni načrti družbe so usmerjeni v učinkovito opravlja
nje primarne dejavnosti, gospodarske javne službe za
gotavljanja storitev navigacijskih služb zračnega prome
ta v Republiki Sloveniji. S kakovostnim, fleksibilnim in
stroškovno učinkovitim opravljanjem dejavnosti bo po
slovanje družbe usmerjeno k najpomembnejšemu cilju,
zagotavljanju varnosti v zračnem prometu. Upravljanje
varnosti v zračnem prometu je bistveno za dejavnost
vodenja in kontrole zračnega prometa in najpomemb
nejši skupni cilj vseh poslovnih procesov. Družba bo za
zagotovitev potrebne ravni varnosti v zračnem prometu
izvajala aktivnosti skladno z uveljavljenimi procesi siste
ma upravljanja varnosti (Safety Management System SMS), ki temeljijo na nacionalnih in evropskih predpisih
ter standardih in priporočilih mednarodnih organizacij v
civilnem letalstvu.
Cilj družbe je tudi prepustnost zračnega prometa, zato
je treba izvajati dejavnosti v tolikšnem obsegu, kot ga
bo zahteval promet, s čim manjšimi omejitvami in za
mudami. Družba bo sledila potrebam glede odprtosti
vseh mednarodnih letališč v Republiki Sloveniji.
Poleg predhodno navedenih štejemo med pomembne
vse naloge in aktivnosti, ki so usmerjene v doseganje
ciljev družbe, med njimi pa zlasti:
• nadaljnja vlaganja v posodobitev sistemov in naprav
v zvezi z najpomembnejšim razvojnim projektom
družbe Centrom za vodenje in kontrolo zračnega pro
meta – ATCC;
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• vlaganja v posodobitev navigacijske, komunikaci
jske in nadzorne infrastrukture na območju celotne
države za zagotavljanje ter ohranjanje ustrezne var
nosti in prepustnosti zračnega prostora;
• skrb za razvoj zaposlenih, predvsem pa zagotovitev
zadostnega števila ustrezno usposobljenega opera
tivnega osebja v skladu s potrebami družbe;
• nadaljevanje z ukrepi, usmerjenimi v racionalizacijo
vseh stroškov poslovanja glede na predviden ob
seg prometa, in v okviru teh ukrepov na ustreznih
varnostnih analizah temelječa optimizacija storitev
določenih služb (centralizacija služb ARO, optimalna
organizacija dela in potrebnega števila zaposlenih v
letaliških kontrolah zračnega prometa), katerih cilj
je stroškovno vzdržna organiziranost navigacijskih
služb zračnega prometa na vseh treh letališčih, ki so
vključena v stroškovno bazo v fazi terminala, v okviru
dogovorjenih obratovalnih časov letališč;
• progresiven razvoj sistema vodenja kakovosti družbe
in izvajanje vseh aktivnosti, potrebnih za ohranjanje
certifikata SIST EN ISO 9001:2008;
• nadaljevanje razvoja sistema izpolnjevanja skupnih
zahtev za izvajanje navigacijskih služb zračnega pro
meta, ki na sistematično formalen in celovito doku
mentaren način opredeljuje obseg in načine dela ter
ravnanj, za katere se šteje, da pomenijo skladnost
družbe s skupnimi zahtevami in kažejo, kako nam
erava družba izkazovati izpolnjevanje in izpolnjevati
skupne zahteve za izvajanje navigacijskih služb
zračnega prometa, ki jih izvaja;
• z izvajanjem notranjih presoj zagotavljati in kontinu
irano izboljševati skladnost z zahtevami Izvedbene
uredbe (EU) št. 1035/2011 ter izvajanje vseh ak
tivnosti, ki jih narekuje podaljšanje veljavnosti certifi
kata izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa;
• dokončna ureditev razmerij v zvezi s sredstvi v up
ravljanju, in sicer prenos infrastrukture za izvajanje
navigacijskih služb zračnega prometa kot stvarni
vložek države v družbo;
• slediti smernicam razvoja evropskega zračnega
prostora z uspešnim sodelovanjem na mednarod
nem področju, predvsem na področju regionalnega
sodelovanja v okviru projekta funkcionalnega bloka
zračnega prostora v srednji Evropi (FAB CE);
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• strokovno sodelovanje s pristojnimi državnimi organi
pri pripravi predpisov s področja dejavnosti družbe;
• aktivno sodelovanje pri pripravi Načrta izvedbe za
drugo referenčno obdobje 2015 – 2019 skladno
z evropskimi predpisi o enotnem evropskem
nebu (SES), ki bo določal zavezujoče (in druge)
cilje uspešnosti na vseh štirih ključnih področjih
uspešnosti, zmogljivosti, stroškovne učinkovitosti,
varnosti in okolja.
Na področju izkazovanja skladnosti z zahtevami za
izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa je bi
stvenega pomena priprava (Oddelek za certificiranje)
predstavitve načina izkazovanja izponjevanja oziroma
skladnosti z zahtevami in začetek postopka za podaljša
nje dovoljenja za izvajalca navigacijskih služb zračnega
prometa (veljavnega sicer do konca leta 2013). Posle
dično se bo zato v drugi polovici 2013 povečala delovna
obremenitev pri izkazovanju skladnosti z zahtevami v
zunanjih presojah skladnosti v izvedbi Javne agencije
za civilno letalstvo RS. S ciljem obvladovanja delovne
obremenitve družbe v zvezi s presojanjem izpolnjevanja
zakonskih zahtev izvajalca navigacijskih služb zračnega
prometa ter za doseganje racionalizacijskih učinkov
učinkovite izrabe delovnega časa, pa bo razvijan in for
maliziran proces kontinuiranega notranjega spremljanja
in presojanja skladnosti izvajalca z zahtevami.
Na področju letalskih telekomunikacij bo glavnina ra
zvojne aktivnosti usmerjena v izvedbo nekaterih ključ
nih investicij, ki so pomembne zaradi posodabljanja
tehnične opreme in sistemov v smeri implementacije
programa enotnega evropskega neba.
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Na področju nadzornih sistemov se bodo nadaljevale
aktivnosti v zvezi s posodobitvijo obstoječega sekun
darnega radarskega sistema na novejši standard –
MODE S. Nadgradnja bo izvedena na sedanji lokaciji.
Hkrati se bodo nadaljevali postopki za pridobitev nove
lokacije, primerne za namestitev radarskega sistema z
boljšim pokrivanjem celotnega področja države. Tako bo
zagotovljeno dolgoročno neodvisno pokrivanje Republi
ke Slovenije z lastnim radarskim signalom tudi v načinu
MODE-S.
Na področju komunikacij je načrtovan projekt prenove
radijskih postaj za komunikacijo tipa zemlja-zrak na lo
kacijah, kjer se nameščeni starejši opremi bliža konec
pričakovane življenjske dobe. Hkrati bo implementirana
VoIP tehnologija, ki bo še povečala razpoložljivost in
stroškovno učinkovitost komunikacijskega omrežja.
Splošni cilj pa ostaja zagotavljanje visoke razpoložljivo
sti, zanesljivosti, zmogljivosti in funkcionalnosti ključnih
tehničnih sistemov in naprav ter ohranjanje visoke ravni
zavedanja varnosti pri vseh zaposlenih v sektorju.
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II. RAČUNOVODSKO POROČILO
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2

RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE
2.1	Bilanca stanja na dan 31. 12. 2012
SREDSTVA
A.

Pojasnila

Dolgoročna sredstva
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne
razmejitve

I.

Preteklo leto

35.764.191

27.071.740

293.507

332.093

113.316

110.903

1.

Dolgoročne premoženjske pravice (patenti, licence, blagovne
znamke)

3.2.1.

2.

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

3.2.2.

180.191

221.190

Opredmetena osnovna sredstva

3.2.3

35.144.040

26.352.967

Zemljišča in zgradbe

463.500

471.836

a) Zemljišča

221.680

221.680

b) Zgradbe

241.820

250.156

7.896.124

8.279.175

II.
1.

2.

Proizvajalna oprema

3.

Druga oprema

4.

Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo

2.969

5.940

26.781.447

17.596.016

III.

Naložbene nepremičnine

0

0

IV.

Dolgoročne finančne naložbe

0

0

1.

Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil

0

0

2.

Dolgoročno dana posojila

0

0

Dolgoročne poslovne terjatve

0

0

1.

Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini

0

0

2.

Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev

0

0

3.

Druge dolgoročne poslovne terjatve

0

0

326.644

386.680

3.482.959

9.270.428

V.

VI.

Odložene terjatve za davke

B.

3.2.4.

Kratkoročna sredstva
I.

Sredstva namenjena za prodajo

II.

Zaloge
1.

III.
1.

2.

3.2.5

Material in surovine

V.

0

0

254.978

242.422

254.978

242.422

Kratkoročne finančne naložbe

0

5.519.506

Kratkoročne finančne naložbe

0

0

a) Delnice in deleži v družbah v skupini

0

0

b) Delnice in deleži v pridružene družbe

0

0

c) Druge delnice in deleži

0

0

0

5.519.506

Kratkoročna posojila

3.2.6.

a) Kratkoročno dana posojila družbam v skupini

0

0

b) Kratkoročno dana posojila in depoziti drugim

0

5.519.506

c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital
IV.

C.

Tekoče leto

Kratkoročne poslovne terjatve
1.

Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini

2.

Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

3.

Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

3.2.7.

0

0

3.210.041

3.359.069

0

0

2.791.072

3.098.242

418.969

260.827

Denarna sredstva

3.2.8.

17.940

149.431

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

3.2.9

473.606

443.153

39.720.756

36.785.321

SREDSTVA SKUPAJ
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OBVEZNOST DO VIROV SREDSTEV
A.

Kapital
I.

Pojasnila
3.2.10.

Tekoče leto

Preteklo leto

8.285.638

4.941.910

Vpoklicani kapital

1.091.118

1.091.118

1.

Osnovni kapital

1.091.118

1.091.118

2.

Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)

0

0

II.

Kapitalske rezerve

0

0

III.

Rezerve iz dobička

2.030.976

109.112

109.112

109.112

1.921.864

0

1.

Zakonske rezerve

2.

Druge rezerve

IV.

Presežek iz prevrednotenja

V.

Preneseni čisti dobički iz preteklih let

VI.

Prenesena čista izguba iz preteklih let

VII.

Čisti dobiček poslovnega leta

VIII.

Čista izguba poslovnega leta

B.

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
1.

Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti

2.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

C.

3.2.11.

Dolgoročne obveznosti
I.

Dolgoročne finančne obveznosti
1.

II.

3.2.13.

Druge dolgoročne poslovne obveznosti

III.

Odložene obveznosti za davke

I.

Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev

Č.

3.2.12.

Dolgoročne finančne obveznosti do bank
Dolgoročne poslovne obveznosti

1.

Kratkoročne obveznosti
II.

Kratkoročne finančne obveznosti
1.

Kratkoročne finančne obveznosti do bank

2.

Kratkoročne obveznosti na podlagi obveznic

1.

Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

III.

Kratkoročne poslovne obveznosti
2.

D.
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3.2.14.

3.2.15.

Druge kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

3.2.16.

0

0

3.241.680

2.901.736

0

0

1.921.864

839.944

0

0

4.091.023

4.491.624

2.583.797

2.416.767

1.507.226

2.074.857

14.707.753

16.247.069

10.321.440

11.794.572

10.321.440

11.794.572

4.386.313

4.452.497

4.386.313

4.452.497

0

0

10.044.637

8.509.913

0

0

3.573.131

1.473.131

3.573.131

1.473.131

0

0

6.471.506

7.036.782

4.344.610

4.398.410

2.126.896

2.638.372

2.591.705

2.594.805

39.720.756

36.785.321

Letno poročilo 2O12 kontrola zračnega prometa slovenijE, D. O. O.

78

2.2 Izkaz poslovnega izida za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2012
Besedilo

Pojasnila

Tekoče leto

Preteklo leto

3.2.17.

34.138.179

33.264.835

599.215

732.283

33.536.804

32.530.292

2.160

2.260

A

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

1.

Čisti prihodki od prodaje v Sloveniji

2.

Čisti prihodki od prodaje v EU

3.

Čisti prihodki od prodaje v tujini

B

SPREMEMBE VREDNOSTI ZALOG

0

0

C

USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE

0

0

D

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

379.752

173.217

E

POSLOVNI ODHODKI

30.359.871

32.453.129

1.

Stroški blaga, materiala in storitev

6.512.820

7.819.096

3.2.18.

a)

Nabavna vrednost prodanega blaga

b)

Stroški materiala

3.2.21.

Stroški storitev

3.2.22.

6.101.091

7.426.643

Stroški dela

3.2.23

19.567.389

19.807.853

14.873.243

15.099.714

c)
2.

0

0

411.729

392.453

a)

Stroški plač

b)

Stroški pokojninskih zavarovanj

1.874.674

1.880.514

c)

Stroški socialnih zavarovanj

2.001.469

2.043.739

d)

Drugi stroški dela

3.

Odpisi vrednosti
a)

Amortizacija

b)

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih
sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih

c)

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

4.

Drugi poslovni odhodki

F

DOBIČEK IZ POSLOVANJA

G

FINANČNI PRIHODKI

1.

Finančni prihodki iz deležev

2.

Finančni prihodki iz danih posojil

3.

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

H

FINANČNI ODHODKI

1.

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb

2.
3.
I

DRUGI PRIHODKI

J

DRUGI ODHODKI

K

CELOTNI DOBIČEK

3.2.24.

3.2.25.
3.2.19

818.003

783.886

2.223.252

1.984.380

1.619.551

1.646.472

1.276

328.159

602.425

9.749

2.056.410

2.841.800

4.158.060

984.923

16.273

8.485

0

0

16.144

8.136

129

349

100.100

26.636

0

0

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

99.764

26.567

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

336

69

3.2.20.

2.522

94.270

3.2.27.

1.180

5.495

4.075.575

1.055.547

L

DAVEK IZ DOBIČKA

M

ODLOŽENI DAVKI

N

ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA

3.2.26.

3.2.29.

171.811

347.280

-60.036

131.677

3.843.728

839.944
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2.3 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa za leto 2012
Besedilo

Tekoče leto

Preteklo leto

A

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

3.843.728

839.944

B

Spremembe presežka iz prevrednotenja neopredmetenih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev

0

0

C

Spremembe presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih
za prodajo

0

0

D

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

0

0

E

Druge sestavine vseobsegajočega donosa

0

0

F

CELOTNI VSEOBSEGAJAOČI DONOS POSLOVNEGA OBDOBJA

3.843.728

839.944

Tekoče leto

Predhodno leto

Izkaz drugega vseobsegajočega donosa je sestavljen
po različici I skladno s SRS 25.8.

2.4 Izkaz uporabe bilančnega dobička za leto 2012
Podatki
A.

Čisti dobiček poslovnega leta

3.843.728

839.944

B.

Čista izguba poslovnega leta

0

0

C.

Preneseni čisti dobiček

3.241.680

2.901.736

Č.

Prenesena čista izguba

0

0

D.

Zmanjšanje kapitalskih rezerv

0

0

E.

Zmanjšanje rezerv iz dobička

0

0

1.

Zmanjšanje zakonskih rezerv

0

0

2.

Zmanjšanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže

0

0

3.

Zmanjšanje statutarnih rezerv

0

0

4.

Zmanjšanje drugih rezerv iz dobička

F.

Povečanje rezerv iz dobička

0

0

1.921.864

0

1.

Povečanje zakonskih rezerv

0

0

2.

Povečanje rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže

0

0

3.

Povečanje statutarnih rezerv

0

0

Povečanje drugih rezerv iz dobička

1.921.864

0

G.

4.

BILANČNI DOBIČEK

5.163.544

3.741.680

H.

BILANČNA IZGUBA

0

0
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2.5 Izkaz denarnih tokov za leto 2012
Postavke
A.

Tekoče leto

Predhodno leto

6.150.807

2.504.567

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

34.520.453

33.532.322

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

-28.137.799

-30.812.152

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

-231.847

-215.603

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

-918.596

3.181.173

Začetne manj končne poslovne terjatve

149.028

8.811

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve

-30.453

-24.242

Začetne manj končne odložene terjatve za davek

10.546

-131.676

-12.556

-9.204

Denarni tokovi pri poslovanju
a)

b)

Postavke izkaza poslovnega izida

Začetne manj končne zaloge

c)
B.

Končni manj začetni poslovni dolgovi

-631.460

-437.279

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije

-403.701

3.774.763

5.232.211

5.685.740

5.535.779

8.485

16.273

8.485

5.519.506

0

-10.986.285

-13.583.977

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

Denarni tokovi pri naložbenju
a)

Prejemki pri naložbenju
Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na
naložbenje
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb

b)

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

-1.607.885

0

-9.378.400

-9.465.471

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb
c)
C.

0

-4.118.506

-5.450.506

-13.575.492

2.100.000

8.032.170

0

7.134.039

Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti

2.100.000

898.131

Izdatki pri financiranju

-2.013.196

-26.636

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje

-100.100

-26.636

Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti

-1.413.096

0

-500.000

0

86.804

8.005.534

17.940

149.431

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

Denarni tokovi pri financiranju
a)

Prejemki pri financiranju
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti

b)

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku
c)
Č.

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

Končno stanje denarnih sredstev
x)

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

-131.491

115.782

y)

Začetno stanje denarnih sredstev

149.431

33.649

Izkaz denarnih tokov je sestavljen po različici II, oziroma po posredni metodi, skladno s SRS 26.
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2.6 Izkaz gibanja kapitala v letu 2012
Osnovni
kapital

Zakonske
rezerve

Druge
rezerve

Preneseni
čisti
dobiček

Čisti
dobiček
poslovnega
leta

Skupaj

A.1.

Stanje konec prejšnjega obdobja

1.091.118

109.112

0

2.901.736

839.944

4.941.910

A.2.

Začetno stanje v obdobju

1.091.118

109.112

0

2.901.736

839.944

4.941.910

0

-500.000

B.1.

Spremembe lastniškega kapitala

0

0

0

-500.000

Izplačilo dividend

0

0

0

-500.000

Celotni vseobsegajoči donos
obdobja

0

0

0

0

3.843.728

3.843.728

Vnos čistega poslovnega izida
poslovnega leta

0

0

0

0

3.843.728

3.843.728

Spremembe v kapitalu

0

0

0

839.944

-839.944

0

a)

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

0

0

0

839.944

-839.944

0

b)

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

-1.921.864

0

1.921.864

8.285.638

a)
B.2.
a)
B.3

C.

Končno stanje v obdobju

-500.000

1.921.864
1.091.118

109.112

1.921.864

3.241.680

2.7 Izkaz gibanja kapitala v letu 2011
Osnovni
kapital

Zakonske
rezerve

Druge
rezerve

Preneseni
čisti
dobiček

Čisti
dobiček
poslovnega
leta

Skupaj

A.1.

Stanje konec prejšnjega obdobja

1.091.118

109.112

0

2.402.410

499.326

4.101.966

A.2.

Začetno stanje v obdobju

1.091.118

109.112

0

2.402.410

499.326

4.101.966

B.1.
a)
B.2.
a)
B.3
a)
C.

Spremembe lastniškega kapitala

0

0

0

0

0

0

Izplačilo dividend

0

0

0

0

0

0

Celotni vseobsegajoči donos
obdobja

0

0

0

0

839.944

839.944

Vnos čistega poslovnega izida
poslovnega leta

0

0

0

0

839.944

839.944

Spremembe v kapitalu

0

0

0

499.326

-499.326

0

Razporeditev preostalega dela ČD
obdobja na druge sestavine kapitala po
sklepu uprave in nadzornega sveta

0

0

0

499.326

-499.326

0

1.091.118

109.112

0

2.901.736

839.944

4.941.910

Končno stanje v obdobju
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3

PRILOGA K RAČUNOVODSKIM
IZKAZOM

3.1
		

Povzetek računovodskih
usmeritev in predpostavk

Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Sloven
skimi računovodskimi standardi (SRS) in Zakonom o
gospodarskih družbah (ZGD-1). Podatki v računovodskih
izkazih temeljijo na knjigovodskih listinah in poslovnih
knjigah, vodenih v skladu s SRS.
Pri pripravi so upoštevane temeljne računovodske
predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnih dogod
kov, časovne neomejenosti delovanja ter kakovostne
značilnosti računovodskih izkazov, to so predvsem ra
zumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. Pri
računovodskih usmeritvah so upoštevana osnovna ra
čunovodska načela: previdnost, prednost vsebine pred
obliko in pomembnost.
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne
časovne razmejitve
Neopredmetena sredstva zajemajo naložbe v pridoblje
ne pravice do industrijske lastnine in druge pravice ter
dobro ime prevzetega podjetja. So nedenarna sredstva
in praviloma fizično ne obstajajo.
Za neopredmeteno sredstvo se v poslovnih knjigah
izkazujejo posebej nabavne vrednosti oziroma prevre
dnotene nabavne vrednosti, posebej popravki vrednosti

kot kumulativni odpis, ki je posledica amortiziranja, in
posebej nabrana izguba zaradi oslabitve; v bilanco sta
nja se vpišejo zgolj po neodpisani vrednosti, ki je razlika
med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti ter
nabranimi izgubami zaradi oslabitve.
Neodpisano vrednost neopredmetenih sredstev je
treba podrobno presoditi najmanj ob koncu vsakega
poslovnega leta. Če se pričakovana doba koristnosti
neopredmetenega sredstva s končno dobo koristnosti
pomembno razlikuje od prejšnje ocene in če se po
membno spremenijo pričakovanja gospodarskih koristi
od sredstva, je treba dobo amortiziranja in metodo
amortiziranja ustrezno spremeniti. Razlika med čistim
donosom ob odtujitvi in knjigovodsko vrednostjo od
tujenega neopredmetenega sredstva se prenese med
prevrednotovalne poslovne prihodke, če je čisti donos
ob odtujitvi večji od knjigovodske vrednosti, oziroma
med prevrednotovalne poslovne odhodke, če je knjigo
vodska vrednost večja od čistega donosa ob odtujitvi.
Če se knjigovodska vrednost neopredmetenega sred
stva poveča zaradi prevrednotenja, se povečanje prizna
neposredno v kapitalu kot presežek iz prevrednotenja
in izkaže kot postavka v izidu vseobsegajočega donosa.
Povečanje iz prevrednotenja pa se pripozna v poslov
nem izidu v primeru, če odpravlja zmanjšanje iz prevre
dnotenja istega sredstva, ki je bilo prej pripoznano v
poslovnem izidu.
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Družba mora preverjati, ali je neopredmeteno sredstvo
z nedoločeno dobo koristnosti oziroma neopredmeteno
sredstvo, ki se še ne uporablja, oslabljeno tako, da na
dan sestave računovodskih izkazov primerja njegovo
knjigovodsko vrednost z nadomestljivo vrednostjo. Vsa
ko leto se preverja morebitna oslabitev dobrega imena,
pridobljenega ob poslovni združitvi.
Opredmetena osnovna sredstva
Za opredmetena osnovna sredstva so v poslovnih
knjigah izkazane posebej nabavne vrednosti oziroma
prevrednotene nabavne vrednosti in posebej popravki
vrednosti, pri čemer popravek vrednosti predstavlja
njihov kumulativni odpis kot posledico amortiziranja. V
bilanci stanja so izkazana po neodpisani vrednosti (knji
govodski vrednosti), ki predstavlja razliko med nabavno
in odpisano vrednostjo.
Nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva
sestavljajo tudi stroški kredita v zvezi s pridobitvijo
opredmetenega osnovnega sredstva do njegove uspo
sobitve za uporabo.
V primeru prevrednotenja navzdol se znesek prikaže
neposredno v poslovnem izidu, razen v primeru, če je
bilo obravnavano sredstvo v preteklosti prevrednoteno
navzgor, v takem primeru pa se seveda zmanjša znesek
iz prevrednotenja do višine zneska prevrednotenja, pre
ostali znesek pa se izkaže v poslovnem izidu.
V dejansko nabavno vrednost opredmetenega osnov
nega sredstva so zajeti njegova nakupna cena in vsi
stroški, ki jih je mogoče neposredno pripisati njihovi
usposobitvi za nameravano uporabo ter ocena stroškov
razgradnje, odstranitve in obnove. Če je nabavna vre
dnost opredmetenega osnovnega sredstva velika, se
razporedi na njegove dele. Kasneje nastali stroški, ki
so povezani z opredmetenim osnovnim sredstvom, po
večujejo njegovo nabavno vrednost, če se povečujejo
bodoče koristi v primerjavi s prej ocenjenimi.
Opredmetena osnovna sredstva podjetja se vrednotijo
po modelu nabavne vrednosti.
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Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev je
sprememba njihove knjigovodske vrednosti in se pojavi
zaradi uporabe modela prevrednotenja in zmanjšanje
njihove knjigovodske vrednosti zaradi oslabitve.
Opredmetena osnovna sredstva, prevrednotena po
modelu prevrednotenja, je treba izkazovati v prevredno
tenem znesku, ki je njegova poštena vrednost na dan
prevrednotenja, zmanjšana za vsak kasnejši amortizacij
ski popravek vrednosti in kasnejše nabrane izgube za
radi oslabitve. Povečanje knjigovodske vrednosti zaradi
prevrednotenja se prizna neposredno v kapitalu kot pre
sežek iz prevrednotenja in izkaže kot postavka v Izidu
vseobsegajočega donosa. Povečanje iz prevrednotenja
pa se pripozna v poslovnem izidu, če in kolikor odpravi
zmanjšanje iz prevrednotenja istega sredstva, ki je bilo
prej pripoznano v poslovnem izidu. Zmanjšanje knjigo
vodske vrednosti zaradi prevrednotenja se pripozna v
poslovnem izidu in bremeni neposredno kapital v po
stavki presežek iz prevrednotenja do velikosti stanja v
dobro v presežku iz prevrednotenja pri istem sredstvu.
Knjigovodska vrednost opredmetenih osnovnih sred
stev ne sme presegati njihove nadomestljive vrednosti.
Nadomestljiva vrednost je poštena vrednost, zmanjša
na za stroške prodaje ali vrednost pri uporabi, odvisno
od tega, katera je večja.
Amortizacija je obračunana od izvirne nabavne vre
dnosti amortizirljivih sredstev, zmanjšana za ocenjeno
preostalo vrednost. Osnovna sredstva se amortizirajo
posamično. Uporablja se enakomerni časovni obračun
amortiziranja. V primeru, da se v obračunskem obdobju
spremeni metoda amortiziranja, je potrebno izmeriti
učinke spremembe, jih opisati in navesti razloge za
spremembe.
Amortizacija je obračunana po stopnjah, ki so določene
za posamezno osnovno sredstvo in se med obračun
skim letom ne spreminjajo. Uporabljene amortizacijske
stopnje so podane v pojasnilu k opredmetenim osnov
nim sredstvom.
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Dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe

Odloženi davki

Finančne naložbe so finančna sredstva, ki se v bilanci
stanja izkazujejo kot dolgoročne in kratkoročne finanč
ne naložbe. Dolgoročne naložbe so tiste, ki jih ima druž
ba v posesti dalj kot leto dni in jih ne namerava prodati.
Tiste dolgoročne finančne naložbe v finančne dolgove
drugih družb, države ali drugih izdajateljev (finančne
naložbe v posojila), ki zapadejo v plačilo v letu dni po
dnevu bilance stanja, se v bilanci stanja prenesejo med
kratkoročne finančne naložbe.

Obravnava terjatev in obveznosti za odloženi davek je
rezultat obračunavanja sedanjih in prihodnjih davčnih
posledic.

Finančne naložbe se pri začetnem pripoznanju razvrstijo v:
• finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida,
• finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo,
• finančne naložbe v posojila ali
• za prodajo razpoložljiva finančna sredstva.
Finančne naložbe se v začetku izkazujejo po pošteni
vrednosti. Če gre za finančno sredstvo, ki ni razvrščeno
med finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti
prek poslovnega izida, je treba začetni pripoznani vre
dnosti prišteti stroške posla, ki izhajajo neposredno iz
nakupa ali izdaje finančnega sredstva.
Če podjetje obračunava finančno naložbo po datumu
poravnave, mora naložbo, ki bo pozneje izmerjena po
nabavni vrednosti ali odplačni vrednosti, pripoznati na
začetku po njeni pošteni vrednosti na datum trgovanja,
povečani za stroške posla.
Prevrednotovanje finančnih naložb je sprememba njiho
ve knjigovodske vrednosti. Kot prevrednotovanje se ne
štejejo pogodbeni pripisi obresti in druge spremembe
glavnice naložbe. Pojavi se predvsem kot prevrednoto
vanje finančne naložbe na njihovo pošteno vrednost,
prevrednotovanje finančnih naložb zaradi oslabitve ali
prevrednotovanje finančnih naložb zaradi odprave njiho
ve oslabitve.
Poštena vrednost je dokazana, če jo je mogoče zaneslji
vo izmeriti.
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Podjetje obračuna odloženi davek z uporabo metode
obveznosti po bilanci stanja, ki se osredotoča na za
časne razlike. Začasne razlike so razlike med davčno
vrednostjo posameznega sredstva ali obveznosti in nje
govo oziroma njeno oziroma knjigovodsko vrednostjo v
bilanci stanja. Davčna vrednost posameznega sredstva
ali obveznosti je znesek, ki se prisodi temu sredstvu ali
obveznosti pri obračunu davka.
Davčna vrednost sredstva je znesek, ki se pri obračunu
davka odšteje od vsake obdavčljive gospodarske koristi,
ki priteče v podjetje, kadar se z njo povrne knjigovodska
vrednost sredstva. Če gospodarska korist ni obdavčlji
va, je davčna vrednost sredstva enaka njegovi knjigo
vodski vrednosti.
Terjatve
Terjatve se v začetku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz
ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo tudi plačane.
Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane
oziroma ne bodo poravnane v celotnem znesku, je
treba šteti kot dvomljive, če se zaradi njih začne sodni
postopek, pa kot sporne.
Prevrednotenje terjatev je sprememba njihove knjigo
vodske vrednosti. Opravi se lahko ob koncu poslovnega
leta ali med njim. Podjetje oblikuje popravke vrednosti
terjatev za kupce, proti katerim je pričelo sodne postop
ke izterjave, za kupce v likvidaciji in nad katerimi je bil
pričet postopek prisilne poravnave ali stečajni postopek.
Terjatve, izražene v tuji valuti, se na dan bilance stanja
preračunajo v domačo valuto po referenčnem tečaju
ECB. Povečanje terjatev povečuje finančne prihodke,
zmanjšanje terjatev pa povečuje finančne odhodke.
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Denarna sredstva
Denar je zakonsko plačilno sredstvo, ki je posrednik
pri menjavi poslovnih učinkov v razmerah blagovnega
gospodarstva, trga in delitve dela. Denar so gotovina,
knjižni denar in denar na poti.
Kratkoročne časovne razmejitve
Kratkoročne časovne razmejitve so terjatve in druga
sredstva ter obveznosti, ki se bodo po predvidevanjih
pojavili v letu dni in katerih nastanek je verjeten, veli
kost pa zanesljivo ocenjena; terjatve in obveznosti se
nanašajo na znane ali še neznane pravne oziroma fizič
ne osebe, do katerih bodo tedaj nastale prave terjatve
in dolgovi, s sredstvi pa so mišljeni proizvodi ali stori
tve, ki jih bodo bremenile.
Kratkoročne časovne razmejitve so lahko usredstvene
(aktivne) kratkoročne časovne razmejitve ali udolgovlje
ne (pasivne) kratkoročne časovne razmejitve.
Kapital
Celotni kapital podjetja se obvezno razčlenjuje na vpo
klicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička,
preneseni čisti poslovni izid, čisti poslovni izid poslov
nega leta in prevrednotovalne popravke kapitala.
Prevrednotenje kapitala je sprememba njegove knjigo
vodske vrednosti kot posledice prevrednotenja sred
stev. Opravi se na koncu poslovnega leta ali med njim.
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne
razmejitve
Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo
iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po pred
videvanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo dolo
čeno, ter katerih velikosti je mogoče le približno oceniti.
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve izkazujejo
odložene prihodke (državne podpore in donacije prejete
za pridobitev osnovnih sredstev oziroma za pokrivanje
določenih stroškov), ki bodo v obdobju, daljšem od leta
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dni, pokrili odložene odhodke. Z njimi pokrivamo stro
ške amortizacije teh sredstev oziroma določene druge
stroške in se porabijo s prenašanjem med prihodke.
Z rezervacijami v obliki vnaprej vračunanih stroškov pa
pokrivamo v prihodnosti nastale stroške oziroma od
hodke in lahko nastanejo iz naslova reorganizacije, pri
čakovanih izgub iz kočljivih pogodb, pokojnin, jubilejnih
nagrad in odpravnin ob upokojitvi.
Rezervacije se lahko uporabljajo samo za tiste postav
ke, za katere so bile oblikovane, v utemeljenih primerih
pa tudi za enakovrstne postavke.
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
se ne prevrednotujejo. Na koncu obračunskega obdobja
se popravijo tako, da je njihova vrednost enaka sedanji
vrednosti izdatkov, ki so po predvidevanjih potrebni za
poravnavo obveze.
Po koncu obračunskega obdobja, za katerega je bila
oblikovana rezervacija, se njen celotni neporabljen del
prenese med ustrezne prihodke.
Obveznosti
Kratkoročne in dolgoročne obveznosti se na začetku
ovrednotijo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin o nji
hovem nastanku.
Dolgoročne obveznosti se izkazujejo kot dolgoročne
finančne obveznosti in dolgoročne poslovne obvezno
sti. Dolgoročne finančne obveznosti so dolgoročna
posojila, dolgoročne poslovne obveznosti pa so dolgo
ročni blagovni krediti, dolgoročne menične obveznosti,
dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov,
druge dolgoročne poslovne obveznosti in obveznosti za
odloženi davek. Povečujejo se za pripisane obresti ali
zmanjšujejo za odplačane zneske in morebitne drugač
ne poravnave, če o tem obstaja sporazum z upnikom.
Del dolgoročnih obveznosti, ki je že zapadel v plačilo, in del
dolgoročnih obveznosti, ki bo zapadel v plačilo v letu dni,
se v bilanci stanja preneseta med kratkoročne obveznosti.
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Pri kratkoročnih obveznostih se ločeno izkazujejo krat
koročne finančne obveznosti in kratkoročne poslovne
obveznosti. Kratkoročne finančne obveznosti so do
bljena posojila. Kratkoročne poslovne obveznosti so
dobljeni predujmi in varščine od kupcev, obveznosti do
dobaviteljev doma in v tujini, obveznosti za nezaračuna
no blago in storitve, obveznosti do delavcev, obveznosti
do državnih institucij in druge obveznosti.

b) Finančni prihodki

Dolgoročni in kratkoročni dolgovi, izraženi v tuji valuti,
se na dan bilance stanja preračunajo v domačo valuto
po referenčnem tečaju ECB. Povečanje kratkoročnih
dolgov povečuje redne finančne odhodke, zmanjšanje
dolgoročnih dolgov pa redne finančne prihodke.

Odhodki
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Finančni prihodki so prihodki od naložbenja. Pojavljajo
se v zvezi s finančnimi naložbami in tudi v zvezi s ter
jatvami v obliki obračunanih obresti, deležev v dobičku
drugih in kot prevrednotovalni finančni prihodki. Pre
vrednotovalni finančni prihodki se pojavijo ob odtujitvi
finančnih naložb.

Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne
odhodke in druge odhodke.
a) Poslovni odhodki

Prihodki
Prihodki se razčlenjujejo na poslovne prihodke, finanč
ne prihodke in druge prihodke.
a) Poslovni prihodki
Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi poslov
ni prihodki, povezani s poslovnimi učinki.
Prihodke od prodaje sestavljajo prodajne vrednosti
trgovskega blaga in materiala ter opravljenih storitev v
obračunskem obdobju. Prihodki od prodaje trgovskega
blaga in materiala se merijo na podlagi prodajnih cen,
navedenih na fakturah in drugih listinah, zmanjšanih za
popuste, odobrene ob prodaji ali kasneje, tudi zaradi
zgodnejšega plačila.
Drugi poslovni prihodki, povezani s poslovnimi učinki,
so subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije, premije
in podobni prihodki.
Prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavljajo ob od
tujitvi opredmetenih osnovnih sredstev in neopredme
tenih sredstev kot presežki njihove prodajne vrednosti
nad njihovo knjigovodsko vrednostjo.

Poslovne odhodke predstavljajo vsi stroški, nastali v
poslovnem letu, evidentirani po naravnih vrstah, kot so
stroški materiala, stroški storitev, popravek obratnih
sredstev, amortizacija... Prevrednotovalni poslovni od
hodki se pojavijo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi
sredstvi, neopredmetenimi sredstvi in obratnimi sred
stvi zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje njihove vre
dnosti ni krito s presežkom iz prevrednotenja kapitala iz
njihove predhodne okrepitve.
b) Finančni odhodki
Finančni odhodki so odhodki za financiranje in odhodki
za naložbenje. Med odhodki za financiranje so zajeti
predvsem stroški danih obresti, odhodki za naložbenje
pa imajo naravo prevrednotovalnih finančnih odhodkov.
Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavijo v zvezi s
finančnimi naložbami zaradi njihove oslabitve, če zmanj
šanje njihove vrednosti ni krito s presežkom iz prevre
dnotenja kapitala.
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3.2
		

Pojasnila k postavkam
računovodskih izkazov

Vsa pojasnila se nanašajo na leto 2012, če ni drugače
navedeno. Denarne enote v preglednicah so izkazane v
EUR brez centov.
Splošna pojasnila
Vlada republike Slovenije in družba sta 1. 12. 2006 pod
pisali Pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi
z določeno infrastrukturo navigacijskih služb zračnega
prometa (v nadaljevanju Pogodba o infrastrukturi), s ka
tero je bila infrastruktura dana družbi v upravljanje.
Glede na SRS 35, kjer je določeno, da imajo družbe
sredstva v upravljanju računovodsko evidentirana naj
dlje do 31. decembra 2009, sta v letu 2009 Ministrstvo
za promet in Ministrstvo za finance odločila, da je naj
primernejša oblika bodoče ureditve lastništva sredstev
v upravljanju in uporabe infrastrukture za vodenje in
kontrolo zračnega prometa, prenos infrastrukture na
družbo kot kapitalski vložek, za kar je bilo potrebno
uskladiti Zakon o zagotavljanju navigacijskih služb zrač
nega prometa. Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega
prometa (ZZNSZP-B) je bil sprejet 16. 12. 2009 in je sto
pil v veljavo 12. 1. 2010. S sprejetjem ZZNSZP-B je bil
omogočen prenos infrastrukture na družbo kot kapital
ski vložek Republike Slovenije. Prenos infrastrukture, v
smislu stvarnega vložka, naj bi se realiziral v letu 2010,
preknjižba pa naj bi bila izvedena z datumom 1. 1. 2010.
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Prenos v smislu določil ZZNSZP-B v letu 2010 ni bil re
aliziran, 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 za
gotavljanje navigacijskih služb zračnega prometa v pre
hodnem obdobju (v nadaljevanju: Najemna pogodba), s
katero se zagotovi storitev zračnega prometa na varen,
učinkovit, nepretrgan in trajnosten način, kot je dolo
čeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 1035/2011
(prej v Uredbi Komisije (ES) 2096/2005), s sredstvi v
najemu v obdobju od 1. 1. 2010 do zaključka postopka
dokapitalizacije družbe. Najemno pogodbo sta podpisa
la takratno Ministrstvo za promet, po pooblastilu Vlade
Republike Slovenije in družba. Dogovorjena višina letne
najemnine je enaka letni amortizaciji sredstev v naje
mu, ki je bila izkazana v odhodkih za leto 2010 in 2011
ter v kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitvah. V letu
2012 najemnina ni bila obračunana.
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3.2.1. Dolgoročne premoženjske pravice
Leto 2012

Nabavna vrednost
Vsebina
dolgoročne premoženjske pravice
dolg. odloženi stroški razvijanja
SKUPAJ

Stanje
1. 1. 2012

Pridobitev

Prenos
v uporabo

Odtujitev

Stanje
31. 12. 2012

415.333

73.950

0

0

489.283

0

0

0

0

0

415.333

73.950

0

0

489.283

Stanje
1. 1. 2012

Amortizacija

Prenos v
uporabo

Odtujitev

Stanje
31. 12. 2012

304.430

71.537

0

Popravek vrednosti
Vsebina
dolgoročne premoženjske pravice
dolg. odloženi stroški razvijanja
SKUPAJ

375.967

0

0

0

0

0

304.430

71.537

0

0

375.967

Stanje
1. 1. 2012

Povečanje

Prenos v
uporabo

Zmanjšanje

Stanje
31. 12. 2012

110.903

73.950

0

71.537

113.316

0

0

0

0

0

110.903

73.950

0

71.537

113.316

Neodpisana vrednost
Vsebina
dolgoročne premoženjske pravice
dolg. odloženi stroški razvijanja
SKUPAJ

Letno poročilo 2O12 kontrola zračnega prometa slovenijE, D. O. O.

89

Leto 2011
Nabavna vrednost
Vsebina
dolgoročne premoženjske pravice

Stanje
1. 1. 2011

Pridobitev

Prenos v
uporabo

Odtujitev

Stanje
31. 12. 2011

316.529

123.860

0

25.056

415.333

0

0

0

0

0

316.529

123.860

0

25.056

415.333

Prenos v
uporabo

Odtujitev

Stanje
31. 12. 2011

dolgoročno odloženi stroški razvijanja
SKUPAJ
Popravek vrednosti
Vsebina
dolgoročne premoženjske pravice

Stanje
1. 1. 2011

Amortizacija

264.128

65.358

0

25.056

304.430

0

0

0

0

0

264.128

65.358

0

25.056

304.430

Stanje
1. 1. 2011

Pridobitev

Prenos v
uporabo

Odtujitev

Stanje
31. 12. 2011

52.401

123.860

0

65.358

110.903

0

0

0

0

0

52.401

123.860

0

65.358

110.903

dolgoročno odloženi stroški razvijanja
SKUPAJ
Neodpisana vrednost
Vsebina
dolgoročne premoženjske pravice
dolgoročno odloženi stroški razvijanja
SKUPAJ

3.2.2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Vsebina

Stanje
1. 1. 2012

Povečanje

Zmanjšanje

dolgoročne AČR

221.190

0

40.999

180.191

SKUPAJ

221.190

0

40.999

180.191

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve predstavljajo
dolgoročno odložene stroške, do konca leta 2014, za
zagotavljanje implementacije italijanske radarske slike,
od dobavitelja SELEX Sistemi Integrati S.p.A., v znesku
115 tisoč EUR, in dolgoročno odložene stroške nado

Stanje
31. 12. 2012

mestila za stavbno pravico na zemljišču Centra za vo
denje in kontrolo zračnega prometa (ATCC) na Letališču
Jožeta Pučnika Ljubljana, za obdobje do leta 2038, v
znesku 65 tisoč EUR.
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3.2.3. Opredmetena osnovna sredstva
Leto 2012
Nabavna vrednost
Vsebina

Stanje
1. 1. 2012

Pridobitev

Prenos v
uporabo

Odtujitev

Stanje
31. 12. 2012

zemljišča

221.680

0

0

0

221.680

277.842

0

0

0

277.842

nepremičnine v gradnji

zgradbe

13.250.842

2.840.869

0

0

16.091.711

proizvajalne naprave in stroji

13.748.001

1.157.035

0

73.347

14.831.689

732

proizvajalne naprave in stroji - stvarni vložek
proizvajalne naprave in stroji v gradnji
drobni inventar
SKUPAJ

69.983

0

0

4.345.174

7.330.608

986.046

69.251
10.689.736

95.772

2.115

0

2.517

95.370

32.009.294

11.330.627

986.046

76.596

42.277.279

Stanje
1. 1. 2012

Amortizacija

Prenos v
uporabo

Odtujitev

Stanje
31. 12. 2012

Popravek vrednosti
Vsebina
zemljišča
zgradbe
nepremičnine v gradnji
proizvajalne naprave in stroji
proizvajalne naprave in stroji - stvarni vložek
proizvajalne naprave in stroji v gradnji

0

0

0

0

0

27.686

8.336

0

0

36.022

0

0

0

5.481.637

1.521.931

0

68.003

6.935.565

57.170

12.745

0

665

69.250

0

0

0

0

0

0

89.834

5.002

0

2.434

92.402

5.656.327

1.548.014

0

71.102

7.133.239

Vsebina

Stanje
1. 1. 2012

Povečanje

Prenos v
uporabo

Zmanjšanje

Stanje
31. 12. 2012

zemljišča

221.680

0

0

0

221.680

drobni inventar
SKUPAJ
Neodpisana vrednost

zgradbe
nepremičnine v gradnji
proizvajalne naprave in stroji
proizvajalne naprave in stroji - stvarni vložek
proizvajalne naprave in stroji v gradnji
drobni inventar
SKUPAJ

250.156

0

0

8.336

241.820

13.250.842

2.840.869

0

0

16.091.711

8.266.364

1.225.038

0

1.595.278

7.896.124

12.813

665

0

13.477

1

4.345.174

7.330.608

0

986.046

10.689.736

5.938

4.549

0

7.519

2.968

26.352.967

11.401.729

0

2.610.656

35.144.040
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Leto 2011
Nabavna vrednost
Vsebina

Stanje
1. 1. 2011

Pridobitev

Prenos v
uporabo

Odtujitev

Stanje
31. 12. 2011

zemljišča

221.680

0

0

0

221.680

zgradbe

277.842

0

0

0

277.842

nepremičnine v gradnji

8.230.496

5.024.346

4.000

0

13.250.842

proizvajalne naprave in stroji v lasti

12.927.742

1.705.047

884.788

13.748.001

proizvajalne naprave in stroji - stvarni vložek
proizvajalne naprave in stroji v gradnji
drobni inventar
SKUPAJ

71.848

0

0

1.865

69.983

1.404.646

4.456.095

0

1.515.567

4.345.174

96.584

4.474

0

5.286

95.772

23.230.838

11.189.962

4.000

2.407.506

32.009.294

Stanje
1. 1. 2011

Amortizacija

Prenos v
uporabo

Odtujitev

Stanje
31. 12. 2011

Popravek vrednosti
Vsebina
zemljišča
zgradbe
nepremičnine v gradnji
proizvajalne naprave in stroji v lasti
proizvajalne naprave in stroji - stvarni vložek
proizvajalne naprave in stroji v gradnji
drobni inventar
SKUPAJ

0

0

0

0

0

19.350

8.336

0

0

27.686

0

0

0

0

0

4.485.786

1.552.174

0

556.323

5.481.637

44.320

14.374

0

1.524

57.170

0

0

0

0

0

88.911

6.230

0

5.307

89.834

4.638.367

1.581.114

0

563.154

5.656.327

Stanje
1. 1. 2011

Povečanje

Prenos v
uporabo

Zmanjšanje

Stanje
31. 12. 2011

Neodpisana vrednost
Vsebina
zemljišča

221.680

0

0

0

221.680

zgradbe

258.492

0

0

8.336

250.156

nepremičnine v gradnji

8.230.496

5.024.346

4.000

0

13.250.842

proizvajalne naprave in stroji v lasti

8.441.956

1.705.047

0

1.880.639

8.266.364

27.528

0

0

14.715

12.813

1.404.646

4.456.095

0

1.515.567

4.345.174

7.673

4.474

0

6.209

5.938

18.592.471

11.189.962

4.000

3.425.466

26.352.967

proizvajalne naprave in stroji - stvarni vložek
proizvajalne naprave in stroji v gradnji
drobni inventar
SKUPAJ
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Leto 2010
Nabavna vrednost
Vsebina
zemljišča
zgradbe v lasti

Stanje
31. 12. 2009

Stanje
1. 1. 2010

Pridobitev

0

0

221.680

130.087

130.087

147.755

0

0

3.425.977

zgradbe v upravljanju

1.849.292

nepremičnine v gradnji v lasti

3.425.977

Popravek
otvoritve

(1.849.292)

Prenos v
uporabo

Odtujitev

Stanje
31. 12. 2010

0

0

221.680

0

0

277.842

0

0

0

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

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

805.925

810.399

211.678

0

1.404.646

drobni inventar v lasti

90.249

90.249

7.614

0

1.279

96.584

7.076.779

728.566

49.202

23.230.838

Amortizacija

Prenos v
uporabo

Odtujitev

Stanje
31. 12. 2010

SKUPAJ

705.171

(5.379.725)

23.455.673

(6.523.846)

16.931.827

Stanje
31. 12. 2009

Popravek
otvoritve

Stanje
1. 1. 2010

Popravek vrednosti
Vsebina
zemljišča
zgradbe v lasti
zgradbe v upravljanju
nepremičnine v gradnji v lasti

0

0

0

0

0

0

11.384

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

217.308

(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

0

0

0

0

0

80.094

80.094

10.096

0

1.279

88.911

3.271.316

1.414.788

0

47.737

4.638.367

drobni inventar v lasti
SKUPAJ

7.131.763

336.343

(3.979.482)

(3.860.447)
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Neodpisana vrednost
Vsebina

Stanje
31. 12. 2009

Popravek
otvoritve

Stanje
1. 1. 2010

Povečanje

Prenos v
uporabo

Zmanjšanje

Stanje
31. 12. 2010

zemljišča

0

0

0

221.680

0

0

221.680

118.703

0

118.703

147.755

0

7.966

258.492

zgradbe v upravljanju

zgradbe v lasti

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

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

Družba je v svojih poslovnih knjigah, od 1. 1. 2007 dalje,
v skladu s pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij
v zvezi z določeno infrastrukturo navigacijskih služb
zračnega prometa, infrastrukturo izkazovala ločeno od
ostalih opredmetenih osnovnih sredstev, kot osnovna
sredstva prejeta v upravljanje. Družba je opremo v
upravljanju amortizirala po 20-odstotni letni amortizacij
ski stopnji in zgradbe v upravljanju po 3-odstotni letni
amortizacijski stopnji.
Poleg osnovnih sredstev v upravljanju je družba ločeno
izkazovala še osnovna sredstva, ki jih je nabavila v letih
2004 in 2005, za katera so bila dobljena sredstva iz
državnega proračuna in jih je zato po mnenju Račun
skega sodišča bilo potrebno izkazovati kot sredstva v
upravljanju.
V skladu z določili SRS 35 in sklepom Vlade Republike
Slovenije št. 37200-4/2011/6 je družba sredstva v upra
vljanju, na dan 1. 1. 2010, izločila iz svojih poslovnih knjig.

Družba ločeno izkazuje tudi sredstva, ki predstavljajo
stvarni vložek 100-odstotnega lastnika Republike Sloveni
je, ki je v mesecu novembru 2007 na osnovi notarskega
zapisa povečala osnovni kapital v znesku 89.616 EUR.
Sredstva, izkazana kot nepremičnine v gradnji v znesku
16.092 tisoč EUR, in sredstva, izkazana kot proizvajalna
oprema v gradnji v znesku 10.690 tisoč EUR, so na
menjena gradnji novega Centra za vodenje in kontrolo
zračnega prometa (ATCC) na Letališču Jožeta Pučnika
Ljubljana, ki je bil dan v uporabo v marcu 2013.
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3.2.4. Terjatve za odložene davke
Vsebina

Stanje
31. 12. 2011

za jubilejne nagrade
za odpravnine ob upokojitvi
za letni dopust
SKUPAJ

Zmanjšanje

Povečanje

Stanje
31. 12. 2012

59.834

9.424

0

50.410

265.846

41.519

0

224.327

61.000

9.093

0

51.907

386.680

60.036

0

326.644

Terjatve za odložene davke je družba pripoznala na pod
lagi izračuna dolgoročnih rezervacij za jubilejne nagrade
in odpravnine delavcem ob upokojitvi ter rezervacij za
neizkoriščen letni dopust. Učinek spremembe terjatev
za odložene davke je pripoznan v izkazu poslovnega izi
da v znesku 60.036 EUR.

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

Stanje
31. 12. 2011

Povečanje

Zmanjšanje

Stanje
31. 12. 2012

rezervni deli

242.422

12.665

109

254.978

SKUPAJ

242.422

12.665

109

254.978

3.2.6.

Kratkoročne finančne naložbe

Vsebina

Stanje
31. 12. 2012

Stanje
31. 12. 2011

dana posojila

0

5.519.506

SKUPAJ

0

5.519.506
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Kratkoročne poslovne terjatve

Vsebina
terjatve do kupcev v državi
terjatve do kupcev v tujini
terjatve do državnih inštitucij
druge poslovne terjatve
SKUPAJ

Stanje
31. 12. 2012

Popravki

Skupaj stanje
31. 12. 2012

Stanje
31. 12. 2011

130.575

0

130.575

140.567

4.275.477

1.614.979

2.660.498

2.957.523

417.339

0

417.339

260.161

1.629

0

1.629

818

4.825.020

1.614.979

3.210.041

3.359.069

Družba ima na dan 31. 12. 2012 do kupcev v državi 4
tisoč EUR zapadlih terjatev do 30 dni in 4 tisoč EUR
zapadlih terjatev do 90 dni.
Popravke terjatev, ob koncu posameznega obračunske
ga obdobja, družba oblikuje in utemelji v imenu in na
osnovi podatkov organizacije Eurocontrol. Terjatve niso
zavarovane.

3.2.8. Denarna sredstva
Vsebina
evrska sredstva v blagajni
evrska sredstva na računih
devizna sredstva na računih
SKUPAJ

Stanje
31. 12. 2012

Stanje
31. 12. 2011

0

0

17.940

149.431

0

0

17.940

149.431
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Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Vsebina
kratkoročno odloženi stroški

Stanje
31. 12. 2012

Stanje
31. 12. 2011

473.606

443.153

473.606

443.153

kratkoročno nezaračunani prihodki
SKUPAJ

Družba je oblikovala kratkoročne časovne razmejitve za
vnaprej vračunane: zavarovanje v znesku 60 tisoč EUR,
članarino prvega kvartala leta 2013 plačano Evropski
organizaciji za varnost zračne plovbe (European Orga
nization for the Safety of Air Navigation - Eurocontrol)
v znesku 395 tisoč EUR ter druge vnaprej vračunane
stroške v skupnem znesku 19 tisoč EUR.
3.2.10.

Kapital

Povečanja oziroma zmanjšanja kapitala izhajajo iz po
slovnega izida tekočega obdobja po upoštevanju davč
nega obračuna, popravka odloženih davkov in predloga
delitve dobička tekočega leta na druge rezerve.
Izračun na podlagi prevrednotenja zaradi ohranjanja
kupne moči kapitala na podlagi rasti cen življenjskih po
trebščin v skladu s SRS 8.30 je sledeč:

Vsebina
osnovni kapital
zakonske rezerve

Stanje
31. 12. 2012

Stanje
31. 12. 2011

1.091.118

1.091.118

109.112

109.112

druge rezerve

1.921.864

0

prenesen čisti dobiček

3.241.680

2.901.736

čisti dobiček poslovnega leta

1.921.864

839.944

kapital skupaj

8.285.638

4.941.910

2,70%

2,00%

119.932

82.039

3.723.796

757.905

rast cen življenjskih potrebščin v %
učinek prevrednotenja na osnovi rasti cen življenjskih potrebščin
preračunani čisti dobiček poslovnega leta
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Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

Vsebina
rezervacije za jubilejne nagrade

Stanje
31. 12. 2011

Zmanjšanje

Povečanje

Stanje
31. 12. 2012

355.974

5.499

0

350.475

2.060.793

233.371

0

1.827.422

405.227

405.227

2.416.767

238.870

405.227

2.583.124

Stanje
31. 12. 2011

Zmanjšanje

Povečanje

Stanje
31. 12. 2012

pasivne časovne razmejitve "over recovery"

2.074.857

567.631

0

1.507.226

SKUPAJ

2.074.857

567.631

0

1.507.226

rezervacije za odpravnine ob upokojitvi
rezervacije za odškodnine
SKUPAJ

Oblikovane so bile rezervacije za primer izplačila odško
dnine v zadevi izredne odpovedi pogodb o zaposlitvi
v znesku 405 tisoč EUR in zmanjšane rezervacije, na
osnovi aktuarskega izračuna, za odpravnine ob upokoji
tvi in jubilejne nagrade v znesku 239 tisoč EUR. Ustre
zno temu so bile usklajene tudi terjatve za odložene
davke.

Vsebina

Družba je že v letu 2008 v skladu z določili 9. poglavja
Uvoda v SRS na osnovi sprememb računovodskih ocen
sprejela prilagoditev knjigovodske vrednosti dela sred
stev, ki temeljijo na novih informacijah, ob utemeljeni
predpostavki sedanjih in bodočih gospodarskih koristi.
Učinek spremembe računovodske ocene v letu 2008 je
vplival na povečanje sredstev in posledično prihodkov
tekočega obdobja.
Smiselnost pripoznavanja razlike med načrtovanimi pri
hodki in stroški ter dejanskimi prihodki in stroški v po
sameznem koledarskem letu je utemeljeno z načinom
obračunavanja preveč ali premalo dobljenih sredstev v
stroškovni bazi. Tak način je določeno v naslednjih do
kumentih EU:

• Uredba Komisije (ES) št. 1794/2006 z dne 6. 12.
2006 o določitvi skupne ureditve pristojbin za navig
acijske službe zračnega prometa (Uradni list EU, št.
341 z dne 7. 12. 2006), člen 10, Priloga VI;
• Uredba o terminalni pristojbini za storitve navigaci
jskih služb zračnega prometa (Uradni list RS, št. 103
z dne 5.10.2006), člen 9;
• Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 81 o
spremembi načel za določanje stroškovne baze za
pristojbine na zračnih poteh in izračun cene za enoto
storitve (Uradni list RS, št. 3 z dne 11. 1. 2005), člen
1, odstavek 1.5.
V letu 2012 je na osnovi spremembe računovodske oce
ne in pravnih podlag EU družba zmanjšala dolgoročne
pasivne časovne razmejitve za znesek 568 tisoč EUR.
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3.2.12. Dolgoročne finančne obveznosti
Družba ima pri Banki Koper, d. d. odobrena dva dol
goročna kredita. Za kredit v znesku 3.231 tisoč EUR
je dogovorjena obrestna mera 3M EURIBOR + 0,315
odstotne točke. Kredit se vrača v trimesečnih obrokih,
končni rok vračila pa je 1. 2. 2019. Drugi dolgoročni
kredit v višini 11.500 tisoč EUR z dogovorjeno obrestno
mero 3M EURIBOR + 1,90 odstotne točke se vrača v
trimesečnih obrokih, končni rok vračila je 1. 4. 2021.
V letu 2013 zapadejo v plačilo obroki v skupnem znesku
1.473 tisoč EUR, ki so izkazani v postavkah kratkoročnih
obveznosti. Tako družba na dan 31. 12. 2012 iz naslova
dolgoročnih finančnih obveznosti izkazuje dolg v znesku
10.321 tisoč EUR.
Družba za prejem posojil ni zastavila nobenih lastnih
nepremičnin ali drugega premoženja.

3.2.13. Dolgoročne poslovne obveznosti
Leto 2012
Vsebina

Stanje
31. 12. 2012

Stanje
31. 12. 2011

dolgoročne obveznosti za sredstva v upravljanju - oprema

3.039.009

3.039.009

dolgoročne obveznosti za sredstva v upravljanju - zgradbe

176.207

176.207

1.171.097

1.171.097

dolgoročne obveznosti za sredstva v upravljanju - računsko
sodišče (2004-2005)
druge dolgoročne obveznosti
SKUPAJ

0

66.184

4.386.313

4.452.497
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Leto 2011
Vsebina

Stanje
31. 12. 2010

Zmanjšanje

Povečanje

Stanje
31. 12. 2011

dolgoročne obveznosti za sredstva v upravljanju - oprema

3.039.009

0

0

3.039.009

dolgoročne obveznosti za sredstva v upravljanju - zgradbe

176.207

0

0

176.207

1.171.097

0

0

1.171.097

dolgoročne obveznosti za sredstva v upravljanju računsko sodišče 2004-2005
druge dolgoročne poslovne obveznosti
SKUPAJ

860.383

794.199

0

66.184

5.246.696

794.199

0

4.452.497

Stanje
31. 12. 2009

Popravek
otvoritve

Stanje
1. 1. 2010

Stanje
31. 12. 2010

Leto 2010
Vsebina
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

1.654.583

0

1.654.583

860.383

SKUPAJ

8.704.296

-2.663.399

6.040.897

5.246.696

Dolgoročne poslovne obveznosti do lastnikov za sred
stva v upravljanju so na dan 31. 12. 2009 na osnovi
Pogodbe o infrastrukturi in priporočil Računskega
sodišča znašala 7.050 tisoč EUR. Obveznost je bila
na osnovi Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb
zračnega prometa (ZZNSZP-B) predvidena kot predmet
dokapitalizacije družbe s strani sto odstotnega lastnika
Republike Slovenije. Glede na določila SRS 35 in sklep
Vlade Republike Slovenije št. 37200-4/2011/6, je družba
na dan 1. 1. 2010 iz svojih poslovnih knjig izločila sred
stva v upravljanju in za znesek neodpisane vrednosti
teh sredstev zmanjšala dolgoročne obveznosti v višini
2.663 tisoč EUR.
V letu 2012 ni prišlo do realizacije predvidene dokapita
lizacije.
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3.2.14. Kratkoročne finančne obveznosti
Vsebina

Stanje
31. 12. 2012

Stanje
31. 12. 2011

kratkoročna posojila dobljena pri bankah v državi

3.573.131

1.473.131

SKUPAJ

3.573.131

1.473.131

Kot kratkoročno finančno obveznost družba izkazuje
obveznosti iz naslova dolgoročnega kredita do Banke
Koper, d. d. za obroke, ki zapadejo v plačilo v letu 2013
v skupnem znesku 1.473 tisoč EUR (glej tudi pojasnilo
3.2.12.) in 2.100 tisoč EUR do Unicredit Banke
Slovenija, d. d. iz naslova kratkoročnega kredita, ki
zapade v letu 2013.

3.2.15. Kratkoročne poslovne obveznosti
Družba na dan 31. 12. 2012 ne izkazuje zapadlih
obveznosti.
Vsebina

Stanje
31. 12. 2012

Stanje
31. 12. 2011

obveznosti do dobaviteljev - doma

3.181.741

2.630.774

obveznosti do dobaviteljev - tujina

1.162.869

1.767.636

891.774

979.711

1.197.008

1.647.554

obveznosti do zaposlencev
obveznosti do državnih inštitucij
ostale poslovne obveznosti
SKUPAJ

38.114

11.107

6.471.506

7.036.782

3.2.16. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve
Na osnovi določil SRS 12 družba izkazuje kratkoročne
pasivne časovne razmejitve kot kratkoročno vnaprej
vračunane stroške oziroma kratkoročno vnaprej
vračunane odhodke in obveznosti, ki zapadejo v letu
2013.
V skladu s Pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij
v zvezi s sredstvi za zagotavljanje navigacijskih služb
zračnega prometa v prehodnem obdobju, s katero je

bilo zagotovljeno opravljanje storitev zračnega prometa
na varen, učinkovit, nepretrgan in trajnosten način,
kot je določeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št.
1035/2011 (prej v Uredbi Komisije (ES) 2096/2005), je
bil določen znesek najemnine za obdobje leta 2010 in
2011 v skupni višini 1.982 tisoč EUR. Vkalkulirana višina
letne najemnine je enaka letni amortizaciji sredstev v
najemu v letu 2010. V letu 2012 najemnina, iz razlogov
nejasnosti določitve infrastrukture, ni bila vkalkulirana.
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3.2.17. Čisti prihodki iz prodaje
Vsebina

2012

2011

prihodki od prodaje storitev - doma

599.215

732.283

82

1,76

prihodki od prodaje storitev - tujina

2.160

2.260

96

0,01

30.106.916

30.844.159

98

88,19

2.862.257

3.184.879

90

8,38

567.631

-1.507.226

0

1,66

0

8.480

0

0,00

34.138.179

33.264.835

103

100,00

prihodki od prodaje storitev - preletne pristojbine
prihodki od prodaje storitev - terminalne pristojbine
prihodki - under recovery - preletne pristojbine
prihodki - under recovery - terminalne pristojbine
SKUPAJ

Indeks
12/11

Struktura
2012

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

3.2.18. Drugi poslovni prihodki
Vsebina

2012

2011

Indeks
12/11

Struktura
2012

subvencije EU

136.476

161.069

85

35,94

drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki

243.276

12.148

2.003

64,06

SKUPAJ

379.752

173.217

219

100,00

2012

2011

Indeks
12/11

Struktura
2012

16.144

8.136

198

99,21

129

349

37

0,79

16.273

8.485

192

100,00

Družba v postavki drugih prihodkov izkazuje prihodke
iz naslova prevrednotovalnih poslovnih prihodkov v
znesku 4 tisoč EUR in prihodke iz naslova odprave
rezervacij v znesku 239 tisoč EUR.
3.2.19. Finančni prihodki
Vsebina
prihodki iz danih posojil
prihodki iz poslovnih terjatev
SKUPAJ
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3.2.20. Drugi prihodki
Vsebina
odškodnine

2012

Indeks
12/11

Struktura
2012

2.455

44.472

6

97,34

0

48.736

0

0,00

izterjane odpisane terjatve
drugi prihodki
SKUPAJ

2011

67

1.062

6

2,66

2.522

94.270

3

100,00

3.2.21. Stroški porabljenega materiala
Vsebina

2012

stroški materiala
stroški pomožnega materiala
stroški energije
stroški nadomestnih delov in materiala za vzdrževanje
odpis drobnega inventarja – življenjska doba do enega leta

2011

Indeks
12/11

Struktura
2012

8.129

0

0,00

109

0

0

0,03

277.608

207.955

133

67,42

58.608

81.208

72

14,23

5.764

9.295

62

1,40

stroški pisarniškega materiala in strokovne literature

50.487

75.024

67

12,26

drugi stroški materiala

19.153

10.842

177

4,65

411.729

392.453

105

100,00

SKUPAJ
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3.2.22. Stroški storitev
Vsebina
stroški prevoznih storitev

2012

2011

Indeks
12/11

Struktura
2012

5.811

6.898

84

0,10

stroški interneta in telefonije

477.033

412.430

116

7,82

stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem

600.963

691.175

87

9,85

najemnine

587.160

1.399.713

42

9,62

povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom

384.405

382.871

100

6,30

stroški plačilnega prometa

12.072

10.575

114

0,20

stroški zavarovalnih premij

299.329

228.215

131

4,91

stroški intelektualnih in osebnih storitev

294.137

284.055

104

4,82

stroški sejmov reklame in reprezentance

132.458

119.021

111

2,17

stroški izplačil podjemnih pogodb, avtorskih pogodb
in študentskega servisa

143.246

160.990

89

2,35

54.172

37.274

145

0,89

stroški drugih storitev

stroški sejnin nadzornega sveta in sveta delavcev

3.110.305

3.693.426

84

50,98

SKUPAJ

6.101.091

7.426.643

82

100,00

Del stroškov storitev, opredeljenih kot druge storitve, v
znesku 3.110 tisoč EUR, je razvrščen na stroške:

ARSO - letalska meteorologija - v fazi preleta

1.330.051

ARSO - letalska meteorologija - v fazi terminala

563.990

Javna Agencija za civilno letalstvo - v fazi preleta

441.222

Javna Agencija za civilno letalstvo - v fazi terminala

77.742
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3.2.23. Stroški dela
Vsebina

2012

2011

Indeks
12/11

Struktura
2012

14.873.243

15.099.714

99

76,01

555.753

541.075

103

2,84

drugi stroški pokojninskih zavarovanj

1.318.921

1.339.439

98

6,74

stroški drugih socialnih zavarovanj

plače zaposlencev
stroški dodatnega pokojninskiega zavarovanja
zaposlencev

1.082.912

1.097.747

99

5,53

benificirana delovna doba

918.557

945.992

97

4,69

stroški prehrane in prevoza zaposlenih

623.202

616.379

101

3,18

regres za letni dopust

164.217

160.840

102

0,84

19.329

0

odpravnine
jubilejne nagrade in druge nagrade zaposlencem
SKUPAJ

0,10

11.255

6.667

169

0,06

19.567.389

19.807.853

99

100,00

Indeks
12/11

Struktura
2012

3.2.24. Odpisi vrednosti
Vsebina
amortizacija neopredmetenih sredstev
amortizacija zgradb
amortizacija opreme in nadomestnih delov
amortizacija drobnega inventarja
SKUPAJ

2012

2011

71.536

65.358

109

4,42

8.336

8.336

100

0,51

1.534.676

1.566.548

98

94,76

5.003

6.230

80

0,31

1.619.551

1.646.472

98

100,00

Amortizacija je obračunana v skladu s SRS. Družba
uporablja sledeče letne amortizacijske stopnje:
•
•
•
•
•

za gradbene objekte			
za radarske sisteme 			
za računalnike in računalniško opremo
za osebne avtomobile			
za ostalo opremo in sisteme		

5,0% oz. 3,0%,
6,7%,
50,0%,
od 20,0% do 12,5%,
od 25,0% do 6,7%

Letno poročilo 2O12 kontrola zračnega prometa slovenijE, D. O. O.

105

Vsebina

2012

2011

Indeks
12/11

Struktura
2012

odhodki od prevrednotenja osnovnih sredstev

1.276

328.159

0

0,21

odhodki od prevrednotenja dolgov in terjatev

602.425

9.749

0

99,79

SKUPAJ

603.701

337.908

179

100,00

2012

2011

Indeks
12/11

Struktura
2012

Družba je v letu 2012 oblikovala popravek vrednosti
terjatev v znesku 602 tisoč EUR na osnovi podatkov
organizacije Eurocontrol, ki predvideva odpis terjatev do
družbe Adrie Airways d. d.
3.2.25. Drugi poslovni odhodki in rezervacije
Vsebina
drugi poslovni odhodki

1.570.905

1.438.904

109

95,18

prispevki za invalide

20.800

20.914

99

1,26

stroški donatorstva in humanit. pomoč

58.805

94.120

62

3,56

0

0

0,00

1.650.510

1.553.938

106

100,00

2012

2011

Indeks
12/11

Struktura
2012

673

610.000

0

0,17

0

677.862

0

0,00

0

99,83

1.287.862

32

100,00

drugi poslovni odhodki
SKUPAJ

Večji del drugih poslovnih odhodkov izhaja iz plačane
letne članarine Evropski organizaciji za varnost zračne
plovbe (Eurocontrol) v znesku 1.468 tisoč EUR in
dajatve za nadomestilo za stavbno pravico, ki se plačuje
Ministrstvu za infrastrukturo in prostor za zemljišče
na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana ter druga
nadomestila NUSZ v znesku 102 tisoč EUR.
Vsebina
rezervacije za letni dopust
rezervacije za odpravnine ob upokojitvi
rezervacije za odškodnine

405.227

SKUPAJ

405.900

Rezervacije za odškodnine so bile oblikovane na osnovi
sodne zadeve v primeru izredne odpovedi pogodb o
zaposlitvi.
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3.2.26. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
Vsebina
obresti za prejeta posjila

2012

2011

Indeks
12/11

Struktura
2012

99.661

25.766

387

99,56

439

870

50

0,44

100.100

26.636

376

100,00

2012

2011

Indeks
12/11

Struktura
2012

0

5.000

0

0,00

1.100

0

odhodki iz poslovnih obveznosti
SKUPAJ

3.2.27. Drugi odhodki
Vsebina
denarne kazni
odškodnine
drugi odhodki

80

495

16

6,78

1.180

5.495

21

100,00

2012

2011

Indeks
12/11

Struktura
2012

normalni stroški splošnih dejavnosti z
amortizacijo

29.756.169

32.453.129

92

100,00

SKUPAJ

29.756.169

32.453.129

92

100,00

SKUPAJ

3.2.28. Členitev stroškov po funkcionalnih skupinah
Vsebina
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3.2.29. Davčni obračun – davek od dohodka pravnih oseb
Vsebina

2012

2011

34.536.725,96

33.540.807,47

0,00

-5.588,74

-30.461.148,99

-32.485.259,48

202.949,90

643.930,89

335,63

52,63

58.805,00

94.120,43

555.753,00

541.075,17

188,00

0,00

Nepriznani odhodki v višini 50 odstotkov stroškov reprezentance

55.732,20

53.286,39

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

27.085,94

18.636,76

0,00

536,14

-3.407.364,30

-30.000,00

PRIHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih
Izvzem prihodkov iz odprave že obdavčenih ali delno obdavčenih rezervacij
ODHODKI, ugotovljeni po računovodskih predpisih
Zmanjšanje odhodkov v znesku 50 % oblikovanih rezervacij, ki niso davčno priznane
Nepriznani odhodki za obresti od nepravočasno plačanih davkov ali drugih dajatev
Nepriznani odhodki za donacije
Nepriznani odhodki za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo, če niso
obdavčeni po zakonu o dohodnini
Drugi odhodki, ki se ne priznajo v skladu z 29. čl.

Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje zaradi prodaje ali odtujitve sredstev
pred predpisanim rokom
Olajšave za investiranje po 55 a. členu ZDDPO-2
Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

-555.753,00

-541.075,17

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

-58.805,00

-94.120,43

OSNOVA ZA DAVEK

954.504,34

1.736.402,06

DAVEK - 18 odstotkov (leto 2011 - 20 odstotkov)

171.810,78

347.280,41

3.2.30. Dogodki po datumu izdelave bilance stanja
Od datuma računovodskih izkazov do dneva priprave
tega poročila ni bilo ugotovljenih takšnih dogodkov,
ki bi vplivali na resničnost in poštenost prikazanih
računovodskih izkazov za leto 2012.
3.2.31. Potencialne obveznosti
Družba nima potencialnih obveznosti, ki ne bi bile
ustrezno zajete v bilanci stanja na dan 31. 12. 2012.
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3.2.32. Zneski porabljeni za revizorja
Namen porabljenih zneskov
revidiranje letnega poročila
druge storitve revidiranja
SKUPAJ

2012

2011

14.000

14.000

0

3.000

14.000

17.000

3.2.33. Druga razkritja
Vodstvo družbe predstavlja zakoniti zastopnik družbe
direktor dr. Franc Željko Županič. Zakoniti zastopnik je
zaposlen v podjetju na podlagi individualne pogodbe o
zaposlitvi od 21. 3. 2008 dalje.
V razpredelnici so prikazani prejemki direktorja družbe
za leto 2012:
V EUR

Franc Željko Županič

Fiksni
prejemek

Spremenljivi
prejemek

Bonitete

Povračilo
stroškov
prehrane

Regres

Dodatno
pokojninsko
zavarovanje

SKUPAJ

106.846,26

15.528,15

1.647,86

704,04

0,00

2.755,68

127.481,99

Spremenljivi prejemek je izplačan v skladu z Zakonom o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti
Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 21/2010 in 8/2011) v višini 50 % spremenljivega dela
za uspešnost poslovanja v letu 2011.

Družba do direktorja nima odprtih terjatev iz naslova
posojil.
Nadzorni svet je sestavljen iz šestih članov, štirje
člani zastopajo interese ustanovitelja, dva člana pa
sta predstavnika delavcev. Člani nadzornega sveta
so upravičeni do plačil na podlagi Akta o ustanovitvi
javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije,
d. o. o. in Sklepa ustanovitelja, št. 4-0027/2011-1175 z
dne 28. 7. 2011.

Letno poročilo 2O12 kontrola zračnega prometa slovenijE, D. O. O.

109

Prejemki članov nadzornega sveta v letu 2012 so prikazani v spodnji tabeli:
V EUR
Igor Nered

Sejnina

Nadomestilo za
opravljanje funkcije

SKUPAJ

200,00

284,16

484,16

Žiga Ogrizek

2.080,00

6.278,70

8.358,70

Zoran Pajić

2.080,00

6.278,70

8.358,70

Janez Kolar

2.080,00

6.567,34

8.647,34

Janez Hrovat

400,00

671,65

1.071,65

Dušan Hočevar

400,00

1.007,50

1.407,50

Mirko Komac

1.568,00

6.626,58

8.194,58

SKUPAJ

8.808,00

27.714,63

36.522,63

3.2.34. Predlog delitve dobička
Na podlagi prvega odstavka 30. člena Akta o
ustanovitvi javnega podjetja Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d. o. o., direktor družbe predlaga uporabo
bilančnega dobička. Nadzorni svet družbe preveri
predlog za uporabo bilančnega dobička, o uporabi ter
delitvi dobička pa odloča Ustanovitelj na podlagi 11.
člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja Kontrola
zračnega prometa Slovenije, d.o.o.
Družba je v letu 2012 ustvarila 3.843.728 EUR čistega
dobička.
50% zneska čistega dobička poslovnega leta 2012 se
uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička v višini
1.921.864 EUR, tako da čisti dobiček poslovnega leta
2012 po uporabi znaša 1.921.864 EUR.
Družba izkazuje na dan 31. 12. 2012 bilančni dobiček v
znesku 5.163.544 EUR.
Ustanovitelju družbe se predlaga, da se bilančni
dobiček v znesku 5.163.544 EUR, ki je sestavljen iz:

• čistega dobička iz poslovnega leta 2012 po uporabi v
višini 1.921.864 EUR in
• bilančnega dobička iz preteklih let v višini 3.241.680 EUR,
nameni za izplačilo edinemu družbeniku, Republiki
Sloveniji v znesku 264.551 EUR, iz preostanka
bilančnega dobička v višini 4.898.993 EUR pa se
oblikujejo druge rezerve iz dobička.
Z zgoraj navedenim predlogom za uporabo bilančnega
dobička se zasledujejo zahteve in pričakovanja
ustanovitelja glede poslovanja KZPS, kot izhajajo iz
dopisa Agencije za upravljanje kapitalskih naložb RS,
št. 4-0027/2011-1726 z dne 6.10.2011, v katerem je
Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS v vlogi
ustanovitelja družbe izrazila pričakovanje, da družba
leta 2012 zagotovi dobiček na kapital (ROE) v višini
4% v skladu z evropsko zakonodajo, ki ureja vodenje
in kontrolo zračnega prometa, ki dovoljuje le potrebno
krepitev kapitala, ter določbe 27. člena Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju
navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni list RS, št.
109/2009; ZZNSZP-B) glede oblikovanja drugih rezerv iz
dobička.
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S predlagano uporabo bilančnega dobička bo družba
lahko izpolnjevala tehnično-tehnološke in operativne
zahteve in s tem povezana potrebna investicijska
vlaganja v infrastrukturo za izvajanje navigacijskih služb
zračnega prometa, zlasti za zagotavljanje ustrezne
zmogljivosti, kot jo zahteva zavezujoči vseevropski cilj
na predmetnem ključnem performančnem področju
in kot izhaja iz slovenskih in evropskih predpisov,
z namenom zagotavljanja varnega, kakovostnega,
učinkovitega in neprekinjenega izvajanja storitev.
3.2.35. Izjava o odgovornosti poslovodstva
V skladu z določili 60 a. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1) je direktor družbe dne 20. 3. 2013 po
trdil računovodske izkaze in uporabljene računovodske
usmeritve ter pojasnila k računovodskim izkazom za
javno objavo.
Direktor družbe je odgovoren za pripravo letnega
poročila tako, da le-to predstavlja resnično in pošteno
sliko premoženjskega stanja družbe in izidov njenega
poslovanja za leto 2012.
Direktor potrjuje, da so bile dosledno uporabljene
ustrezne računovodske usmeritve in da so bile
računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti
in dobrega gospodarjenja. Direktor tudi potrjuje, da
so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na
osnovi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe
ter v skladu z veljavno zakonodajo in s Slovenskimi
računovodskimi standardi.

110

Direktor je tudi odgovoren za ustrezno vodeno
računovodstvo, za sprejem ustreznih ukrepov za
zavarovanje premoženja ter za preprečevanje in
odkrivanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma
nezakonitosti.
Davčne oblasti lahko kadar koli v roku 5 let po poteku
leta, v katerem je bilo treba odmeriti davek, preverijo
poslovanje družbe, kar lahko posledično povzroči
nastanek dodatne obveznosti plačila davka, zamudnih
obresti in kazni iz naslova DDPO ali drugih davkov ter
dajatev. Direktor družbe ni seznanjen z okoliščinami, ki
bi lahko povzročile morebitno pomembno obveznost iz
tega naslova.
Zg. Brnik, 30. maja 2013

dr. Franc Željko Županič
DIREKTOR
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CEAP

Srednje in vzhodno
evropska platforma
izvajalcev navigacijskih
služb zračnega prometa

Central and East
European ANSP
Platform

CNS

Komunikacije,
navigacija in nadzor

Communication,
Navigation and
Surveillance

CRCO

Centralni urad za
zaračunavanje pristojbin
pri Eurocontrol-u

Central Route
Charges Office

DEP

Odlet

Departure

EAD

Evropska baza
zrakoplovnih podatkov

European AIS Data
Base

EASA

Evropska agencije za
varnost v letalstvu

European Aviation
Safety Agency

EBIT

Dobiček iz poslovanja
(Dobiček pred obrestmi
in davki)

Earnings Before
Interest and Taxes

EBITDA

Aeronautical
Message Handling
System

Poslovni izid pred
obrestmi in davki,
depreciacijo in
amortizacijo

Earnings Before
Interest, Taxes,
Depreciation and
Amortization

ECAC

Navigacijska služba
zračnega prometa

Air Navigation
Service

Evropska konferenca
civilnega letalstva

European Civil
Aviation Conference

ERA

European Research
Area

ANSP

Izvajalci storitev
navigacijskih služb
zračnega prometa

Evropski raziskovalni
prostor

Air Navigation
Service Provider

EU

Evropska unija

European Union

ARO

Služba zrakoplovnih
informacij

Aeronautical
Reporting Office

EUROCONTROL

Evropska organizacija
za varnost zračne
plovbe

European
Organization for
the Safety of Air
Navigation

ARSO

Agencija Republike
Slovenije za okolje

The Environmental
Agency of the
Republic of Slovenia

FAB

Funkcionalni blok
zračnega prostora

Functional Airspace
Blocks

ATCA

Združenje kontrolorjev
zračnega prometa

Air Traffic Control
Association

FAB CE

Funkcionalni blok
zračnega prostora v
srednji Evropi

Functional Airspace
Block Central Europe

ATCC

Center za vodenje
in kontrolo zračnega
prometa

Air Traffic Control
Centre

FDPS

Sistem za obdelavo
podatkov o letih
zrakoplovov

Flight Data
Processing System

ATFM

Upravljanje pretoka
zračnega prometa

Air Traffic Flow
Management

FIS

Informacijska služba za
letenje

Flight Information
Service

ATM

Upravljanje zračnega
prometa

Air Traffic
Management

FIR

Letalsko informacijsko
področje

Flight information
region

ATM Master
Plan

Osrednji načrt za
upravljanje zračnega
prometa v Evropi

European Air Traffic
Management Master
Plan

FL

Nivo leta

Flight Level

GAT

Splošno letalstvo

General Air Traffic

GPS

Sistem globalnega
določanja položaja

Global Positioning
System

IANS

Inštitut navigacijskih
služb zračnega prometa

Institute of Air
Navigation Services

IATA

Mednarodno združenje
letalskih prevoznikov

International Air
Transport Association

ACC

Območna kontrola
zračnega prometa

Area Control Centre

ACE Report

Poročilo stroškovne
učinkovitosti upravljanja
zračnega prometa

ATM Cost
Effectiveness Report

ADQ

Kakovost letalskih
podatkov

Aeronautical Data
Quality

AFTN

Letalsko fiksno
telekomunikacijsko
omrežje

Aeronautical Fixed
Telecommunication
Network

AIP

Zbornik letalskih
informacij

Aeronautical
Information
Publication

AIRAC

Nadzorovan sistem
za dopolnjevanje
in obnavljanje
zrakoplovnih informacij,
predpisov in nadzora

Aeronautical
Information
Regulation and
Control

AIS

Služba letalskih
informacij

Aeronautical
Information Services

AMHS

Sistem za avtomatsko
predajo sporočil

ANS

ATS

Službe zračnega
prometa

Air Traffic Services

CANSO

Mednarodna
organizacija civilnih
navigacijskih služb
zračnega prometa

The Civil Air
Navigation Services
Organization
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ICAO

Mednarodna
organizacija civilnega
letalstva

International Civil
Aviation Organization

IFR

Pravila
instrumentalnega
letenja

Instrument Flight
Rules

ILS

Instrumentni pristajalni
sistem

Instrument Landing
System

IT

Informacijska
tehnologija

Information
Technology

KPA

Ključna področja
poslovanja

Key Performance
Areas

KPI

Ključni kazalci
poslovanja

Key Performance
Indicator

KZPS,
d. o. o.

Kontrola zračnega
prometa Slovenije,
d. o. o.

Slovenia Control Ltd.

LKZP

Letališka kontrola
zračnega prometa

Aerodrome Control

LoA

Sporazum o postopkih
koordinacije med
kontrolami zračnega
prometa

Letter of Agreement

LSSIP

Lokalni načrt
implementacije
enotnega neba

Local Single Sky
Implementation Plan

MET

Službe letalske
meteorologije

Meteorological
Services

NOTAM

Obvestilo pilotom

Notice – to – Airmen

NSA

Nacionalni nadzorni
organ

National Supervisory
Authority

OAT

Operativno letalstvo

Operational Air Traffic

OKZP

Območna kontrola
zračnega prometa

Area Control Centre

PENS

Panevropsko
podatkovno omrežje

Pan-European
Network Service

RNAV

Področna navigacija

Area Navigation

ROA

Donosnost sredstev

Return on Assets

ROE

Donosnost kapitala

Return on Equity

SDPS

Sistem za obdelavo
nadzornih podatkov

Surveillance Data
Processing System

SES

Enotno evropsko nebo
– evropske direktive za
oblikovanje enotnega
evropskega neba

Single European Sky

SESAR

Skupno evropsko nebo
– načrt izvedbe

Single European
Sky Implementation
Programme
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SLI

Sektor letalskih
informacij

Aeronautical
Information
Department

SLT

Sektor letalskih
telekomunikacij

Communications,
Navigation and
Surveillance
Department

SMS

Sistem upravljanja
varnosti

Safety Management
System

STATFOR

Eurocontrolova storitev
statistike in napovedi

EUROCONTROL
Statistics and
Forecast Services

SZP

Sektor zračnega
prometa

Air Traffic
Department

TEN-T

Vseevropsko prometno
omrežje

Trans-European
Transport Networks

TNC

Tehnično nadzorni
center

System Monitoring
and Control

UTC

Univerzalni koordinirani
čas

Coordinated
Universal Time

VCS

Sistem za govorno
komunikacijo

Voice
Communication
System

VFR

Pravila vizualnega
letenja

Visual Flight Rules

