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Vaša varnost je naše poslanstvo.

Varnost letalstva v Evropi v letu 2008 je 
zasenčila tragična nesreča letala McDonnell 
Douglas MD-82 v Španiji s 154 smrtnimi 
žrtvami. To je bila to leto v svetovnem merilu 
najhujša nesreča. 

Podatki o varnosti kažejo, da je število 
nesreč s smrtnimi žrtvami v komercialnem 
letalskem prevozu ostalo na ravni iz leta 2007 
(tri) in je eno najnižjih v desetletju. Leta 2008 
se je le 5,5 odstotka vseh nesreč s smrtnimi 
žrtvami v komercialnem letalskem prevozu po 
svetu zgodilo z letali, registriranimi v državah 
članicah Evropske agencije za varnost v 
letalstvu (DČ EASA). V primerjavi s svetovnim 
povprečjem je stopnja nesreč s smrtnimi 
žrtvami v rednem potniškem prometu v Evropi 
nizka. V komercialnem zračnem prometu s 
helikopterji v Evropi sta se zgodili dve nesreči 
s smrtnimi žrtvami in tako se je število v 
primerjavi z letom 2007 povečalo za ena, a je 
bilo pod desetletnim povprečjem treh nesreč  
s smrtnimi žrtvami.

Število nesreč s smrtnimi žrtvami za delo 
v zraku in v splošnem letalskem prometu z 
letali in helikopterji je ostalo sorazmerno 
stabilno. „Izguba nadzora med letom“ (LOC-I) 
je najpogostejša kategorija nesreč za to vrsto 
prometa. Kaže, da imajo tehnična vprašanja 
mnogo manjšo vlogo. 

Že tretje leto je agencija zbirala podatke 
za lahke zrakoplove (masa pod 2.250 kg) iz 
držav članic EASA. Na splošno je bilo število 
nesreč v letu 2008 v tej kategoriji letal pod 
številkami iz let 2006 in 2007. Vendar pa 
prejeti podatki niso bili popolni. Agencija še 
naprej sodeluje z državami članicami EASA, da 
bi še bolj izboljšala usklajevanje zbiranja 
podatkov in poenostavila izmenjavo podatkov 
med državami.

LETNA ANALIZA VARNOSTI prav tako daje 
pregled nad varnostnimi ukrepi v letalstvu v 
različnih direktoratih EASA. Direktorat za 
certificiranje je odgovoren za začetno in 
stalno plovnost letalskih proizvodov, delov in 
naprav. Direktorat za oblikovanje predpisov 
pripravlja nove predpise ali dopolnila obstoječih 
predpisov, da bi na ta način v Evropi zagotovil 
visoke skupne varnostne standarde v letalstvu. 
Direktorat za standardizacijo spremlja skladnost 
delovanja s temi pravili.

Evropska pobuda za strateško varnost 
(ESSI) je bila v letu 2008 deležna znatnega 
napredka. Evropska skupina za varnost v 
komercialnem letalstvu je ustanovila dve 
delovni skupini za sisteme obvladovanja 
varnosti (SMS) in varnosti na tleh. Gradivo, ki 
ga je razvila skupina SMS, je bilo objavljeno 
aprila 2009. Evropska skupina za varnost 
helikopterjev je izvedla analizo 186 nesreč 
helikopterjev, delala pa je z devetimi 
regionalnimi skupinami za analizo po Evropi 
in izdelala predloge za izboljšave v varnosti, ki 
temeljijo na tem delu. Predhodno poročilo je 
bilo objavljeno aprila 2009. Evropska skupina 
za varnost v splošnem letalstvu je izvedla 
raziskavo pobud za splošno varnost v letalstvu, 
objav o varnosti in gradiv za izgradnjo evropske 
zbirke in razvoj delovnih prednostnih nalog.

V LETNI ANALIZI VARNOSTI je zajeto 
obdobje do konca leta 2008. Nesreče, ki so  
se zgodile v letu 2009, niso del tega poročila, 
vključene pa bodo v naslednjem, ki bo 
objavljeno v prvi polovici leta 2010.
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UVod1.0

1.1 ozadje
Zračni promet je najvarnejša oblika potovanja. 
Ker se zračni promet še naprej povečuje, je za 
ohranitev varnosti in trajnosti zračnega prometa 
na evropski ravni potrebna skupna pobuda. 
Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA), 
ki deluje od leta 2003, je osrednji del strategije 
Evropske unije na področju varnosti v letalstvu. 
Agencija razvija skupna varnostna in okoljska 
pravila na evropski ravni. Prav tako nadzoruje 
izvajanje standardov s pomočjo inšpekcijskih 
pregledov v državah članicah in zagotavlja 
tehnično znanje, usposabljanje in raziskave. 
Agencija sodeluje z nacionalnimi organi, ki še 
naprej izvajajo operativne naloge, kot so: 
izdajanje spričeval o plovnosti za posamezne 
zrakoplove in licenciranje pilotov.

S tem dokumentom želi EASA seznaniti 
javnost s splošno stopnjo varnosti na področju 
civilnega letalstva. Agencija to poročilo pripravi 
vsako leto v skladu s členom 15(4) Uredbe (ES) št. 
216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. februarja 2008. Analizo informacij, 
pridobljenih s pomočjo nadzora in inšpekcij, 
lahko objavi ločeno.

1.2 obseg
Ta LETNA ANALIZA VARNOSTI predstavlja 
statistične podatke o evropski in svetovni 
varnosti civilnega letalstva. Statistični podatki 
so združeni glede na vrsto delovanja, kot je 
komercialni zračni promet, in kategorije 
zrakoplovov, kot so letala, helikopterji in 
jadralna letala.

Agencija je imela dostop do informacij o 
nesrečah in statističnih informacij, ki jih je 
zbrala Mednarodna organizacija civilnega 
letalstva (ICAO). Države morajo v skladu s 
Prilogo 13 ICAO „Preiskovanje letalskih nesreč 
in nezgod“ sporočiti organizaciji ICAO 
informacije o nesrečah in resnih incidentih 
zrakoplovov z največjo dovoljeno vzletno maso 
(MTOM), ki presega 2.250 kg. Zaradi tega se 
večina statističnih podatkov v tem pregledu 
nanaša na zrakoplove, ki presegajo to maso. 

Ta LETNA ANALIZA VARNOSTI temelji na podatkih, 
ki so bili agenciji na voljo 9. marca 2009. 
Morebitne spremembe po tem datumu niso 
vključene. Opomba: večina informacij temelji  
na začetnih podatkih. Ti podatki se posodobijo, 
ko so na voljo rezultati preiskav. Ker lahko 
preiskave trajajo več let, je treba spremeniti 
celo podatke preteklih let. Zaradi tega prihaja v 
primerjavi s preteklimi leti do razlik med podatki, 
predstavljenimi v tej letni analizi varnosti.

V tej analizi pojma „Evropa“ in „države 
članice EASA“ pomenita 27 držav članic EU, 
poleg tega pa tudi Islandijo, Lihtenštajn, 
Norveško in Švico. Regija se dodeli na podlagi 
države registracije zrakoplova v nesreči.

Statistični podatki se posebej osredotočajo 
na nesreče s smrtnim izidom. Te nesreče so v 
glavnem mednarodno dobro dokumentirane. 
Prav tako so predstavljeni podatki s številom 
nesreč, ki se niso končale s smrtnim izidom. V 
primerjavi s predhodnimi poročili so lahko v tej 
LETNI ANALIZI VARNOSTI v nekaterih primerih 
nekoliko drugačni rezultati zaradi 
prerazvrstitve nesreč, izvedene na ravni ICAO 
in na nacionalni ravni.

1.3 vsebina Poročila
2. poglavje daje pregled nad zgodovinskim 
razvojem varnosti v letalstvu. 3. poglavje 
vsebuje statistične podatke o komercialnem 
zračnem prometu. 4. poglavje vsebuje 
podatke o splošnem letalstvu in delu v zraku.  
5. poglavje pokriva nesreče zrakoplovov,  
lažjih od 2.250 kg, v državah članicah EASA. 
In nazadnje, 6. poglavje vsebuje pregled 
varnostnih ukrepov v letalstvu v različnih 
direktoratih EASA.

Priloga 2: opredelitve pojmov in 
okrajšave vsebuje pregled uporabljenih 
opredelitev pojmov in okrajšav ter dodatne 
informacije o kategorijah nesreč.
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zgodoVinski razVoj 
Varnosti V letalstVU

2.0

Podatki na sliki Slika 2-1 kažejo, da se varnost 
v letalstvu izboljšuje vse od leta 1945. Na 
podlagi meritev smrtnih žrtev med potniki na 
100 milijonov preletenih milj je trajalo 20 let 
(1948 do 1968) za dosego prvega desetkratnega 
izboljšanja s 5 na 0,5. Naslednje desetkratno 
izboljšanje je bilo doseženo leta 1997, 30 let 
kasneje, ko je stopnja padla pod 0,05. Za leto 
2008 se ocenjuje, da se je ta stopnja 
zmanjšala na 0,010 smrtnih žrtev na 100 
milijonov preletenih milj.

Zdi se, da je stopnja nesreč na tej sliki v 
zadnjih letih precej položna. To je posledica 
lestvice, ki se je uporabljala konec štiridesetih 
let prejšnjega stoletja in je odražala visoke 
stopnje.

V Letnem poročilu Sveta iCAo 
prav tako navaja stopnje nesreč za nesreče s 
smrtnimi žrtvami med potniki. Razvoj te 
stopnje v zadnjih dvajsetih letih je prikazan 
na sliki Slika 2-2

Stopnja nesreč s smrtnimi žrtvami med 
potniki pri rednih letih (dejanja nezakonitega 
vmešavanja niso vključena) na 10 milijonov 
letov se je gibala med 16 (1990) in 21 (1993), 
do leta 1993 pa ni bilo nobenih izboljšav. Od 
tega leta dalje pa se je stopnja nenehno 
zniževala vse do leta 2003, ko je dosegla 

najnižjo vrednost tri (3). Po zvišanjih v letih 
2004 in 2005, v skladu z zmanjšanim številom 
nesreč s smrtnimi žrtvami, je stopnja v letu 
2007 padla na štiri in ostala na tej ravni v  
letu 2008. Petletno drseče povprečje je skoraj 
nespremenjeno od leta 2004. Treba je 
opozoriti, da se stopnja nesreč pri rednih 
letih po posameznih svetovnih regijah močno 
razlikuje (slika 2-3).

Slika 2-3 prikazuje povprečno stopnjo 
nesreč s smrtnimi žrtvami na 10 milijonov 
letov od leta 2001 do 2008 po posameznih 
svetovnih regijah. Regija Južna Amerika 
vključuje tudi srednjo Ameriko in Karibe. 
Regije Severna Amerika, Vzhodna Azija in 
države članice EASA imajo najnižje stopnje 
nesreč s smrtnimi žrtvami na svetu.

ICAO od leta 1945 objavlja stopnje nesreč za nesreče s smrtnimi žrtvami 
med potniki (kamor pa niso vključena dejanja nezakonitega vmešavanja  
v civilno letalstvo) v rednem komercialnem prometu. Spodnje vrednosti 
temeljijo na stopnjah nesreč, objavljenih v lEtnEm poročilu Sveta 
ICAO. Stopnje za leto 2008 temeljijo na predhodni oceni.
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slika 2-2

Stopnja nesreč s smrtnimi žrtvami 
med potniki po svetu na 10 milijonov 

letov, redni javni promet,  
dejanja nezakonitega vmešavanja 

niso vključena

slika 2-3

Stopnja nesreč s smrtnimi žrtvami na 
10 milijonov letov po posameznih 
regijah (2001-2008, redni potniški  

in tovorni promet)

4

2

1

3

5

slika 2-1

Število smrtnih žrtev med potniki po 
svetu na 100 milijonov potniških milj, 

redni javni promet, dejanja 
nezakonitega vmešavanja niso 

vključena

1968: 0.5 Po 1997: <0.05
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12.5

Severna Amerika

Evropa nečlanice EASA

Države članice EASA 

Vzhodna Azija

Zahodna in srednja Azija

Južna Amerika

Afrika

Južna in jugovzhodna Azija

Avstralija in Nova Zelandija

1.9 3.6
25.6

2.9

20.6

10.7

5.3

48.1

stopnja nesreč s  
smrtnimi žrtvami

5-letno drseče povprečje

21

stopnja smrtnih žrtev  
med potniki

5-letno drseče povprečje
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skupno število 
nesrečs

32 

37

35

obdobje

1997 – 2006  

(povprečno)

2007 (skupaj)

2008 (skupaj)

tabela 3-1

Pregled skupnega števila nesreč in 
nesreč s smrtnimi žrtvami za letala, 

registrirana v državah članicah EASA.

smrtne žrtve na 
krovu zrakoplovad

105

 

25

160

smrtne žrtve 
na tleh

1

 

1

2

nesreče s smrtnimi 
žrtvamis

6

 

3

3
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komercialni  
zračni Promet

3.0

To poglavje daje pregled nad podatki o nesrečah v komercialnem 
zračnem prometu. To delovanje vključuje prevoz potnikov, tovora ali 
pošte za plačilo ali najem. Te nesreče so vključevale vsaj eno smrtno  
žrtev in zrakoplov z največjo dovoljeno vzletno maso (MTOM), ki je 
presegala 2.250 kg, v obdobju od leta 1999 do 2008. Ti zrakoplovi  
so lahko letala ali helikopterji. Letalske nesreče so bile združene glede 
na državo registracije. Uporaba registrske oznake zrakoplova za 
določanje geografske porazdelitve nesreč ima nekatere značilnosti. 
Vključene so bile na primer nesreče, kjer so bili udeleženi zrakoplovi  
držav članic EASA, čeprav so jih upravljale organizacije zunaj 
pristojnosti teh držav.
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Nesreče s smrtnimi žrtvami, 
zabeležene v DČ EASA

Nesreče s smrtnimi žrtvami, 
zabeležene v tujini

3-letno povprečje, 
zabeleženo v tujini

3-letno povprečje, 
zabeleženo v DČ EASA

3.1. letala
Za ocenjevanje stopnje varnosti se lahko 
uporabljajo različne meritve. Ena izmed takih 
meritev je lahko število nesreč, pri katerih je 
bila zabeležena vsaj ena smrtna žrtev. Letalske 
nesreče s smrtnimi žrtvami so naključni 
dogodki, zaradi tega je mogoče v določenem 
letu zabeležiti precej drugačno število nesreč 
kot v prejšnjem letu.

3.1.1. nesreče s smrtnimi žrtvami
Število smrtnih žrtev na krovu zrakoplova za 
leto 2008 (160 smrtnih žrtev) je bilo nad 
povprečjem desetletja 1997–2006 (105 smrtnih 
žrtev). Skupaj je bilo smrtno ponesrečenih 154 
ljudi, ko se je med vzletanjem 20. avgusta v 
Madridu zrušilo letalo McDonnell Douglas 
MD-82. Druga nesreča je zadevala letalo Airbus 
A320 v Hondurasu, ki je med pristajanjem 
zgrešilo pristajalno stezo. Čeprav je s tem 
zrakoplovom upravljal prevoznik v letalskem 
prometu, ki deluje zunaj Evrope, je bilo 
registrirano kot eno od zrakoplovov držav 
članic EASA. Slika 3-1 predstavlja število 
nesreč registriranih letal v desetletju od leta 
1999 do 2008 za države članice EASA in za tuje 
države, ki niso članice EASA. V zvezi s tujimi 
registriranimi letali se je število nesreč s 

smrtnimi žrtvami zmanjšalo s 53 v letu 2007  
na 51 v letu 2008. Število nesreč v letu 2008 je 
znotraj desetletnega povprečja (53 nesreč). 
Desetletno gibanje nakazuje, da se število 
nesreč v svetu zmanjšuje.

Število nesreč s smrtnimi žrtvami, v katerih 
so udeleženi zrakoplovi, registrirani v državah 
članicah EASA, je ostalo zadnji dve zaporedni 
leti enako (tri nesreče). Število nesreč v letu 
2008 je eno izmed najnižjih v desetletju, precej 
pod povprečjem šestih nesreč s smrtnimi 
žrtvami letno. Število nesreč, v katerih so 
udeleženi zrakoplovi, registrirani v državah 
članicah EASA, predstavlja 6 % celotnega 
števila nesreč v svetu, ki so se zgodile v letu 
2008.

3.1.2. stoPnje nesreč s  
smrtnimi žrtvami 
Da bi bilo mogoče na podlagi zgoraj prikazanega 
absolutnega števila nesreč priti do smiselnih 
zaključkov, je bilo število nesreč s smrtnimi 
žrtvami v rednem letalskem prometu 
združeno s številom izvedenih letov pri takem 
prometu. Te stopnje omogočajo primerjavo 
varnostnih gibanj z upoštevanjem sprememb 

20

60

80

slika 3-1

Nesreče s smrtnimi žrtvami v 
komercialnem potniškem prometu 

— letala, registrirana v državah 
članicah EASA, in tuja letala
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število nesreč s smrtnimi žrtvami
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slika 3-3

Nesreče s smrtnimi žrtvami glede  
na vrsto leta — tuja letala
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slika 3-2

Stopnja nesreč s smrtnimi  
žrtvami v rednem potniškem  

prometu – redni potniški promet  
na 10 milijonov poletov
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

žrtvami močno dvignila nad desetletno 
povprečje. V tem letu se je zgodilo sedem 
nesreč, vključno z rednim potniškim 
prometom, kar predstavlja tretjino vseh 
nesreč v desetletju. Zaradi uporabljenega 
triletnega povprečja se stopnja nesreč v letu 
2004 v primerjavi s preteklimi leti močno 
zniža za zrakoplove, registrirane v državah 
članicah EASA. 

Ni nujno, da število nesreč s smrtnimi 
žrtvami odraža celovit pregled nad stopnjami 
varnosti. To je zato, ker ima nesreča z eno 
samo smrtno žrtvijo enako težo kot nesreča z 
večjim številom smrtnih žrtev.

v stopnji prometa. Slika 3-2 predstavlja 
stopnjo nesreč s smrtnimi žrtvami na 10 
milijonov poletov v rednem potniškem 
prometu, porazdeljeno na triletna obdobja.

Podatki o varnosti zrakoplovov, 
registriranih v državah članicah EASA, ki 
izvajajo redni potniški promet, so znatno 
boljši kot v preostalem delu sveta. V zadnjem 
desetletju se je stopnja nesreč v državah 
članicah EASA zmanjšala s povprečja štirih na 
tri nesreče na 10 milijonov letov.

Na sliki Slika 3-2 lahko opazimo, da se 
je v letu 2001 stopnja nesreč s smrtnimi 

3.0 komercialni zračni Promet

3-letno povprečje, zrakoplovi, 
registrirani v tujini

3-letno povprečje, zrakoplovi, 
registrirani v DČ EASA

Linearno (3-letno povprečje, 
zrakoplovi, registrirani v DČ EASA)

Linearno (3-letno povprečje, 
zrakoplovi, registrirani v tujini)

Druge, zabeležene v tujini

Tovor, zabeležen v tujini

Potniki, zabeleženi v tujini

število nesreč
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slika 3-5

Kategorije nesreč za nesreče s smrtnimi 
žrtvami in brez smrtnih žrtev — letala, 

registrirana v državah članicah EASA 
(1999–2008) 

10

8

4

2

6

10

slika 3-4

Nesreče s smrtnimi žrtvami glede na 
vrsto leta — države članice EASA

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

5

6

9

4

1

2

1

3 3

2

3

2 1

1

3

1

1

1

2

3

2

LALT

MAC

AMAN

TURB

GCOL

BIRD

CABIN

RI-VAP

FUEL

WSTRW

LOC-G

ARC

SEC

USOS

ADRM

F-NI

EVAC

ATM

OTHR

ICE

UNK

RAMP

RE

SCF-NP

F-POST

CFIT

SCF-PP

LOC-I

20 30 40 50 60 70 80

število nesreč

Druge, zabeležene  
v DČ EASA

Tovor, zabeležen  
v DČ EASA

Potniki, zabeleženi  
v DČ EASA

Nesreče s smrtnimi 
žrtvami

Nesreče brez 
smrtnih žrtev

število nesreč
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slika 3-6

Stopnja razvrščenih kategorij nesreč 
za nesreče s smrtnimi žrtvami ali brez 
smrtnih žrtev — letala, registrirana v 

državah članicah EASA
16
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4

12

20

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

3.1.3. nesreče s smrtnimi žrtvami 
glede na vrsto leta  
Število nesreč s smrtnimi žrtvami se razlikuje 
glede na vrsto leta. Kot je prikazano na sliki 
Slika 3-3 se v svetu (pri čemer države članice 
EASA niso vključene) celotno število nesreč s 
smrtnimi žrtvami v komercialnem potniškem 
prometu zmanjšuje. Pri drugih vrstah 
komercialnega zračnega prometa, kot so zračni 
taksiji ali trajektni leti, se celotni delež 
povečuje (kategorija: drugo). V skoraj eni 
četrtini vseh nesreč so bili udeleženi zrakoplovi, 
ki opravljajo dejavnost v tej kategoriji. Velja 
opomniti, da je delež nesreč v tej kategoriji 
znatno večji kot delež zrakoplovov, ki se 
uporabljajo pri opravljanju teh dejavnosti. 
Informacije o številu zrakoplovov in vrsti 
dejavnosti, pri katerih se uporabljajo, niso 
navedene v tej analizi varnosti.

Na sliki Slika 3-4 lahko opazimo, da so 
za države članice EASA nesreče glede na vrsto 
leta drugačne. Zaradi majhnega števila nesreč 
je vrsta leta, pri kateri se je zgodila nesreča, 
skoraj naključna. Kljub nenehnemu 
zmanjševanju števila nesreč pa stalno prihaja 
do nesreč v letalskem potniškem prometu. 

3.1.4. kategorije nesreč 
Razporeditev nesreč v posamezne ali večje 
število kategorij pomaga pri prepoznavanju 

posebnih varnostnih vprašanj. Nesreče s 
smrtnimi žrtvami ali brez njih, v katerih so bili 
udeleženi zrakoplovi, registrirani v državah 
članicah EASA, in ki so se zgodile v komercialnem 
zračnem prometu, so bile razporejene v 
ustrezne kategorije nesreč. Te kategorije 
temeljijo na delu(1), ki ga je opravila skupina za 
skupno taksonomijo CAST-ICAO (CICTT).  
Slika 3-5 prikazuje kategorije nesreč za vse 
nesreče, v katere so vključeni zrakoplovi, 
registrirani v državah članicah EASA, v desetletju 
1999–2008.

Kot prikazuje Slika 3-5, so bile med 
kategorijami z velikim številom nesreč s 
smrtnimi žrtvami med drugim LOC-I (izguba 
nadzora – med letom), SCF-PP (napaka ali 
okvara sistema ali komponente, povezana z 
motorjem/pogonsko enoto) in CFIT 
(kontroliran let v teren).

Dogodki, razporejeni v LOC-I, vključujejo 
začasno ali popolno izgubo nadzora posadke 
nad zrakoplovom. Ta izguba nadzora je lahko 
posledica zmanjšane učinkovitosti delovanja 
zrakoplova ali pa tega, da se je zrakoplov 
uporabljal zunaj zmogljivosti, ki omogočajo 
nadzor. SCF-PP se nanaša na okvare enega ali 
več motorjev zaradi prenehanja delovanja 
povezane komponente ali sistema.   

ARC: Neobičajen dotik s 
pristajalno stezo

SCF-NP: Napaka ali okvara 
sistema ali komponente, ki ni 

povezana z motorjem/
pogonsko enoto

RE: Vožnja po pristajalni stezi

CFIT:Kontroliran let v teren ali 
proti njemu

RAMP: Zemeljska oskrba

LOC-I: Izguba nadzora —  
med letom

stopnja na 10 milijonov letov

(1)  CICTT je razvil splošno 
taksonomijo za sisteme 
poročanja o nesrečah in 
nezgodah. Nadaljnje 
informacije lahko najdete v 
Prilogi Priloga 2: Opredelitve 
pojmov in okrajšave.
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obdobje

1997 – 2006  

(average)

2007 (total)

2008 (total)

tabela 3-2

Pregled skupnega števila nesreč in 
nesreč s smrtnimi žrtvami — 

helikopterji, registrirani v državah 
članicah EASA

Nesrečo je mogoče razvrstiti v več kot eno 
kategorijo glede na število dejavnikov, ki  
so prispevali k tej nesreči. Kategorije z največjo 
stopnjo dodeljenih nesreč so ARC (neobičajen 
dotik s pristajalno stezo), SCF-NP (napaka ali 
okvara sistema ali komponente, ki ni povezana 
z motorjem/pogonsko enoto), RE (vožnja po 
pristajalni stezi) in RAMP (zemeljska oskrba). 
Nesreče so razvrščene v kategorijo vožnje po 
pristajalni stezi, če je zrakoplov med nesrečo 
zapeljal s steze. V številnih primerih je vožnja 
po pristajalni stezi posledica nesreče, zaradi 
česar je v to kategorijo razvrščeno veliko 
število nesreč. Povečala se je stopnja nesreč, 
povezanih s pripravo leta, natovarjanjem ali 
zemeljskim servisiranjem (vse razvrščeno pod 
RAMP). Čeprav se je ta stopnja povečala na 

povprečje skoraj 8 nesreč na 10 milijonov letov, 
ostaja razmeroma nizka. Prav tako kaže, da  
so pri nesrečah zrakoplovov, registriranih v 
državah članicah EASA, vedno bolj prisotne 
napake ali okvare sistema ali komponente, ki 
niso povezane z motorjem/pogonsko enoto 
(SCF-NP). Nesreče, ki se prištevajo h 
kontroliranemu letu v teren (CFIT), imajo v 
splošnem padajoče gibanje. 

  
3.2. helikoPterji 
Naslednje poglavje predstavlja pregled nesreč 
v komercialnem zračnem prometu s helikopterji 
(MTOM nad 2.250 kg). Celoviti podatki o 
delovanju (npr. urah letenja) za to poročilo 
niso bili na voljo. Helikopterski prevozi se na 
splošno razlikujejo od letalskih prevozov. 

slika 3-7

Nesreče s smrtnimi žrtvami s 
helikopterji, registriranimi v državah 
članicah EASA, in tujimi helikopterji
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žrtvami
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Nesreče s smrtnimi žrtvami, 
zabeležene v DČ EASA

Nesreče s smrtnimi žrtvami, 
zabeležene v tujini

3-letno povprečje, 
zabeleženo v tujini

3-letno povprečje  
v DČ EASA

število nesreč s smrtnimi žrtvami
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Helikopterji pogosto delujejo blizu terena in 
vzletajo ali pristajajo na območjih, ki niso 
letališča, na primer na helikopterskih ploščadih, 
zasebnih pristajališčih ali nepripravljenih 
pristajališčih. Helikopterji se od letal prav tako 
razlikujejo po svojih aerodinamičnih lastnostih 
in lastnostih upravljanja. Vse to se odraža v 
drugačnih značilnostih nesreč.

3.2.1. nesreče s smrtnimi žrtvami 
Med leti 1999 in 2008 se je zgodilo 25 nesreč s 
smrtnimi žrtvami, v katerih so bili udeleženi 
helikopterji, registrirani v državah članicah 
EASA, v primerjavi s 124 nesrečami s smrtnimi 
žrtvami, v katerih so bili udeleženi zrakoplovi, 
registrirani v tujini. Nesreče držav članic EASA 
kot delež predstavljajo 17 % vseh nesreč. 
Število nesreč se je skozi desetletje spreminjalo. 
Na podlagi triletnega drsečega povprečja je 
mogoče razbrati, da se je število nesreč s 
smrtnimi žrtvami v svetovnem merilu povečalo 
v drugi polovici desetletja, medtem ko je 
povprečje za zrakoplove, registrirane v državah 
članicah EASA, ostalo skoraj nespremenjeno.

3.2.2. nesreče s smrtnimi žrtvami 
glede na vrsto leta  
Slika 3-8 navaja vrste letov, ki so se končali z 
nesrečami s smrtnimi žrtvami. Ob pregledu vrst 
letov, udeleženih v nesrečah s smrtnimi 

žrtvami, lahko opazimo razliko med helikopterji, 
registriranimi v državah članicah EASA, in 
helikopterji registriranimi v tujini.

Pri pregledu helikopterjev, registriranih v 
tujini, lahko opazimo, da je prevoz potnikov 
glavna vrsta letov, udeleženih v nesrečah s 
smrtnimi žrtvami. Večina nesreč s smrtnimi 
žrtvami (14) zrakoplovov držav članic EASA 
vključuje helikopterje, ki delujejo v sklopu 
helikopterske nujne medicinske pomoči 
(HNMP). To predstavlja 42 % skupnega števila 
nesreč s smrtnimi žrtvami, ki se nanašajo na 
lete HNMP v svetovnem merilu. Leti HNMP 
olajšujejo nujno medicinsko pomoč, kjer je 
bistvenega pomena takojšen in hiter prevoz 
zdravstvenega osebja, zdravstvene opreme in 
poškodovanih oseb.

„Druge“ kategorije letov vključujejo lete, 
kot so tovorni leti, komercialna letalska 
usposabljanja ali leti, katerih vrste niso znane.

Velja poudariti, da je bilo v zadnjem 
desetletju v nesrečah s smrtnimi žrtvami v 
svetovnem merilu udeleženih 24 helikopterjev, 
ki so se uporabljali pri letih na odprtem morju: 
leti do ali od objektov na morju. Te nesreče so 
vključene v vse štiri zgoraj navedene kategorije.

slika 3-8

Število nesreč s smrtnimi žrtvami 
glede na vrsto leta — helikopterji, 

registrirani v državah članicah EASA, 
in tuji helikopterji 
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3.2.3. kategorije nesreč  
Kategorije nesreč CICTT so bile prvotno 
zasnovane za nesreče velikih komercialnih letal. 
V tej LETNI ANALIZI VARNOSTI so bile te 
kategorije nesreč prav tako vključene v nesreče 
helikopterjev s smrtnimi žrtvami. Nesrečo je 
mogoče razporediti v več kot samo eno 
kategorijo.

Kot je prikazano na sliki Slika 3-9 je bila 
večina nesreč helikopterjev razporejena v 
kategorijo „neznano“. Ta kategorija se uporablja, 
kadar ni dovolj podatkov, da bi določili 
kategorijo nesreče. V zadnjih letih je agencija 
poskušala pridobiti dodatne podatke za stalno 
zmanjševanje deleža nesreč, razporejenih v 
kategorijo „neznano“.

CFIT („kontroliran let v teren“) je kategorija, v 
katero je bilo razporejenih drugo največje 
število nesreč s smrtnimi žrtvami. Večinoma so 
bile za te nesreče krive poslabšane vremenske 
razmere, kot je slabša vidljivost zaradi meglice 
ali megle. Več letov je potekalo tudi ponoči.

Kategorija s četrtim najvišjim številom 
nesreč s smrtnimi žrtvami je „izguba nadzora 
med letom“ (LOC-I). Pri številnih nesrečah so 
bile omenjene težave upravljanja helikopterjev 
skupaj z neugodnimi vremenskimi razmerami. 
V kategorijo „drugo“ (OTHR) so bile 
razporejene predvsem nesreče med vzleti in 
pristanki, pri katerih je prišlo do trčenja s 
predmeti na tleh.

slika 3-9

Kategorije nesreč s smrtnimi žrtvami 
— helikopterji, registrirani v državah 

članicah EASA, in tuji helikopterji  
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Slika 3-10 prikazuje gibanje prvih šest 
kategorij skozi desetletje (triletna gibajoča 
povprečja). Visoko povečanje kategorije 
„neznano“ (UNK) je posledica pomanjkanja 
informacij za ta leta. Pri obravnavi tega 
vprašanja agencija sodeluje z Evropsko skupino 
za analizo varnosti helikopterjev. 

Nesreče pri „majhnih višinah“ (LALT) so 
trčenja s terenom in ovirami, do katerih je 
prišlo med namernim letom nizko nad tlemi, 
kamor pa niso vključeni pristanki in vzleti. 
Poudariti je treba, da je znatno število nesreč v 
kategoriji LALT in OTHR vključevalo trk z 
električnimi vodi.

SCF-NP in SCF-PP je mogoče združiti v 
kategorijo nesreč, ki je bolj povezana s 
tehničnimi sistemi, ali v kategorijo TECH. 
Nesreče v tej kategoriji vključujejo predvsem 
ključno pomembne sisteme, kot so na primer: 
okvare motorjev, okvare sistema glavnega 
rotorja ali okvare sistema rotorja na repu. 

slika 3-10

Delež prvih štirih kategorij  
nesreč – nesreče s smrtnimi  

žrtvami – komercialni prevoz s  
helikopterji – registrirani v  

državah članicah EASA in v tujini 
40
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med letom

CFIT: Kontrolirani let v teren ali 
proti njemu
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sistema/komponentet

odstotek, %
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slika 4-2

Helikopterji nad 2.250 kg –  
nesreče s smrtnimi žrtvami –  

države članice EASA

Kmetijstvo 16 %

Search and rescue 11 %

 Gašenje požarov 11 %

Drugo/neznano 21 %

Drvarjenje 25 %

Gradnja in zunanji tovor 16 %

Porazdelitev po vrsti dela v zraku Porazdelitev po vrsti splošnega letalstva

sPlošno letalstVo in  
delo V zrakU, zrakoplovi  
nad 2.250 kg mtom

To poglavje vsebuje podatke o nesrečah zrakoplovov, ki sodelujejo v 
splošnem letalstvu in delu v zraku. Informacije navedene v tem poglavju 
temeljijo na podatkih, pridobljenih od organizacije ICAO. 

V dokumentih ICAO je pojem „delo v zraku“ opredeljen kot delovanje 
zrakoplova, pri katerem se zrakoplovi uporabljajo za posebne storitve, kot 
je kmetijstvo, gradbeništvo, fotografiranje, nadzor, opazovanje in straža, 
iskanje in reševanje ali oglaševanje v zraku. ICAO kot „splošno letalstvo“ 
opredeljuje vse lete v civilnem letalstvu, razen rednih in izrednih letov v 
zračnem prometu, namenjenih pridobivanju plačila, najemanju ali delu v 
zraku. Porazdelitev nesreč s smrtnimi žrtvami po posameznih vrstah letov 
za desetletje 1999–2008 ustreza spodaj prikazanima grafoma.

slika 4-1

Letala nad 2.250 kg –  
nesreče s smrtnimi žrtvami –  

države članice EASA

4.0

Drugo 32 %

Neznano   5 %

Kmetijstvo 11 %

Gašenje požarov 52 %

Porazdelitev po vrsti dela v zraku Porazdelitev po vrsti splošnega letalstva

Zabava 31 %

Neznano  5 %

Drugo 33 %

Posel 15 %

Letalsko  
usposabljanje/ 
izobra-ževanje 16 %

Zabava 20 %

Posel 20 %

Drugo/neznanon 33 %

Ferry / positioning 13 %

Testni/poskusni poleti  7 %

Letalsko usposabljanje/  
izobra-ževanje  7 %
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tabela 4-1

Zrakoplovi nad 2.250 kg – število 
nesreč, nesreč s smrtnimi žrtvami in 

smrtnih žrtev glede na vrsto 
zrakoplova in vrsto leta – samo 

zrakoplovi, registrirani v državah 
članicah EASA

tip  
zrakoplo va 

Letalo

Letalo

Helikopter

Helikopter

Tabela 4-1 daje pregled nad številom nesreč in 
smrtnih žrtev od leta 1997. V obdobju  
1997–2006 je število nesreč pri delu v zraku 
podobno za letala in helikopterje. V splošnem 
letalstvu majhno število nesreč, v katerih so 
udeleženi helikopterji, v primerjavi z letali 
verjetno odraža sorazmerno majhno število 
helikopterjev, ki se uporabljajo pri tej vrsti letov.

vrsta leta 
 

Delo v zraku

Splošno etalstvo

Delo v zraku

Splošno etalstvo

obdobje  
  

1997 – 2006 

(povprečno)

2007 (skupaj)

2008 (skupaj)

1997 – 2006 

(povprečno)

2007 (skupaj)

2008 (skupaj)

1997 – 2006 

(povprečno)

2007 (skupaj)

2008 (skupaj)

1997 – 2006 

(povprečno)

2007 (skupaj)

2008 (skupaj)

skupno   
 število  
nesreč

6

4

7

16

14

17

6

8

5

4

 

4

3

nesreče s   
smrtnimi 

žrtvami

2

2

2

5

4

7

2

1

1

1

3

1

smrtne žrtve 
nakrovu 

zrakoplova 

4

3

3

13

5

17

4

0

2

2

10

3

smrtne 
žrtve na 

tleh0

0

0

1

< 1

 

0

1

 

< 1

1

0

0

0

0
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4.0  sPlošno letalstvo in delo v zrakU, zrakoPlovi nad 2.250 kg mtom

4.1.  kategorije nesreč — sPlošno 
letalstvo — letala
Podatki o več nesrečah, pridobljeni s strani 
organizacije ICAO, niso bili razvrščeni v skladu 
s kategorijami nesreč. Zaradi tega navedene 
številke predstavljajo nizko oceno pogostosti 
za vse kategorije nesreč. Vsi podatki se 
nanašajo na desetletje 1999–2008.

Za zrakoplove v splošnem letalstvu po 
svetu in znotraj držav članic EASA je 
najpogostejša kategorija nesreč LOC-I („izguba 
nadzora med letom“), kot prikazuje Slika 4-3. 

Število dogodkov CFIT („kontroliran let v teren 
ali proti njemu“) v svetu je približno polovico 
manjše od „izgube nadzora med letom“, 
medtem ko za države članice EASA znaša 
približno eno tretjino. Precej manjšo vlogo 
imajo tehnična vprašanja.

Na splošno je stanje v splošnem letalstvu 
podobno stanju v komercialnem zračnem 
prometu, saj sta CFIT in „izguba nadzora med 
letom“ vodilni kategoriji z največ nesrečami s 
smrtnimi žrtvami.

slika 4-3

Kategorije nesreč v splošnem letalstvu 
– zrakoplovi nad 2.250 kg – nesreče s 

smrtnimi žrtvami in nesreče brez smrtnih 
žrtev – države članice EASA
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slika 4-4

Delo v zraku: kategorije nesreč — 
 zrakoplovi nad 2.250 kg — nesreče s 

smrtnimi žrtvami in nesreče brez 
smrtnih žrtev — države članice EASA

 1
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število nesreč

4.2.  kategorije nesreč – delo v 
zrakU – letala
Kot je bilo navedeno zgoraj, dela v zraku 
zajemajo posebne vrste operacij, kot so 
gašenje požarov, kmetijske dejavnosti in 
opazovanje iz zraka.

V zvezi z nesrečami pri delu v zraku je 
zelo težko pridobiti podatke. V tem pogledu je 
ena izmed najnevarnejših vrst posegov gašenje 
požarov. Vendar pa v nekaterih državah te 
dejavnosti opravljajo državne organizacije (npr. 
zračne sile), zaradi česar povezane dejavnosti 
niso razvrščene kot delo v zraku temveč kot 
„državni leti“, posledično pa povezane nesreče 
niso bile vključene v to analizo.

Veliko število nesreč s smrtnimi žrtvami 
(Slika 4-4), povezanih z „izgubo nadzora med 
letom“ (LOC-I), „kontroliranim letom v teren“ 
(CFIT) in „leti na majhnih višinah“ (LALT), ni 
nobeno presenečenje, saj delo v zraku 
pogostokrat vključuje lete nizko nad tlemi, npr. 
kmetijske dejavnosti. Zaradi letov na majhnih 

višinah je rešitev zaradi izgube nadzora ali 
nepredvidenih dogodkov težja. Veliko število 
nesreč, porazdeljenih v kategorijo „neznano“ 
(UNK), dokazuje, da je mogoče izboljšati 
raziskovanje in poročanje o takih nesrečah.

4.3. Poslovno letalstvo – letala
V skladu z opredelitvami pojmov ICAO v Prilogi 6 
Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu je 
poslovno letalstvo poddel splošnega letalstva. 
Glede na pomembnost tega sektorja so podatki 
o poslovnem letalstvu predstavljeni ločeno.

Število nesreč s smrtnimi žrtvami v 
poslovnem letalstvu za zrakoplove, registrirane 
v državah članicah EASA, je majhno. Kaže, da 
se je v letu 2008 v svetu število nesreč s 
smrtnimi žrtvami v tovrstnih letih zmanjšalo, 
kljub zabeleženemu povečanju v letalskih floti, 
ki izvaja takšne lete.

Nesreče s smrtnimi 
žrtvaminon-fatal 

Nesreče brez 
smrtnih žrtev 
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slika 4-5

Nesreče s smrtnimi žrtvami v 
poslovnem letalstvu — zrakoplovi, 

registrirani v državah članicah EASA, 
in tuji zrakoplovi
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5.0 lahki zrakoPloVi, 
zrakoplovi  
pod 2.250 kg mtom
Podatki o nesrečah lahkih zrakoplovov so bili od držav članic EASA 
zahtevani januarja 2009. Do aprila 2009 je informacije poslala večina držav. 
Podatkov niso poslale Italija, Lihtenštajn, Luksemburg in Slovenija.
Spodnja tabela prikazuje število nesreč in povezane smrtne žrtve za leta 
2006, 2007 in 2008 na podlagi posredovanih podatkov. 

tabela  5-1

 Zrakoplovi pod 2.250 kg – število 
nesreč, nesreč s smrtnimi žrtvami in 

smrtnih žrtev glede na vrsto 
zrakoplova in vrsto leta – zrakoplovi, 
registrirani v državah članicah EASA 
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Poročanje po posameznih državah je 
neenakomerno. Nekatere države so poslale 
revidirane podatke za pretekla leta; 24 držav 
je poslalo podatke za leto 2006, 25 za leto 
2007 in 27 za leto 2008. Nekatere države 
članice EASA so poslale podatke glede 
kategorij zrakoplovov o nesrečah padalcev, 
motornih padal in jadralnih zmajev, večina pa 
ne. Nekatere so pri ločevanju „ultralahkih“ 
zrakoplovov od „normalnih“ letal uporabile 
omejitev mase 454 kg, druge tega niso storile. 
Uporaba omejitev, določenih v odstavku (e) 
Priloge II k Uredbi (ES) 216/2008, bi to 
neenakomerno klasifikacijo ublažila. Raven 
dovršenosti področij, ki so potrebna za 
izdelavo statistik, in raven kakovosti kodiranja 
kategorij, dogodkov itd., prav tako kažeta 
znatne razlike.

5.1.  nesreče s smrtnimi žrtvami
Velika večina lahkih zrakoplovov v državah 
članicah EASA je vključenih v splošno letalstvo. 
Nekateri, predvsem lahki helikopterji, prav  
tako sodelujejo pri delu v zraku, npr. opazovanje 
iz zraka.

Večina lahkih letal, vpletenih v nesreče v 
letih 2006–2007, so letala. Neenoten način 
dodeljevanja kategorij zrakoplovom  
(npr. ultralahka letala proti letalom ali proti 
giroplanom) je lahko povzročil manjša 
izkrivljenja teh številk.

slika 5-2

Zrakoplovi pod 2.250 kg – nesreče s 
smrtnimi žrtvami, kategorije 

zrakoplovov, 2006–2008 – zrakoplovi, 
registrirani v državah članicah EASA  
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 Jadralno letalo z motorjem  6 %
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Jadralno letalo 12 %

Giroplan  2 %

Helikopter  6 %

Drugo  6 %

Porazdelitev po vrsti kategorij zrakoplovov

slika 5-1

Zrakoplovi pod 2.250 kg – nesreče s 
smrtnimi žrtvami, vrste letov, 

2006–2008 – zrakoplovi, registrirani 
v državah članicah EASA  

Porazdelitev po vrsti  letov

Splošno letalstvo 95 %

 Delo v zraku  4 %

Drugo  0%

Komercialni
zračni promet  1 %
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5.2.  kategorije nesreč
Države, ki so oddale poročila, so za pripravo 
podatkov o nesrečah lahkih letal za obdobje 
2006–2008 uporabljale kategorije nesreč 
CAST-ICAO. V zgodovinskem smislu so bile 
kategorije nesreč razvite za omogočanje 
sledenja varnostnih prizadevanj za zračni 
promet s fiksnimi krilnimi površinami. Razvijajo 
se novi pristopi, ki se sicer še ne izvajajo v celoti, 
za boljše obravnavanje potreb tega segmenta 
letalskega sistema. Njihova uporaba za lahke 
zrakoplove se je izkazala za težavno.

Analiza je bila osnovana le na podatkih, prejetih 
za leti 2006 in 2007, saj je analiza pojavov v 
letu 2008 v večini držav še vedno nepopolna. 

Neenotna uporaba kodiranja kategorij 
nesreč pri državah, ki so oddala poročila, je 
morda povzročila nekatera izkrivljenja v 
zgornjem grafu. Največje število nesreč s 
smrtnimi žrtvami je bilo kategoriziranih kot 
LOC-I „izguba nadzora med letom“ in LALT „leti 
na majhnih višinah“. Kaže, da je predvsem 
LOC-I ena najpomembnejših kategorij pri 

500200 100 450400350300250150 50slika 5-3

Zrakoplovi pod 2.250 kg – razporeditev 
kategorij nesreč v 2006-2007 – 

zrakoplovi, registrirani v državah 
članicah EASA  
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nesrečah brez smrtnih žrtev. Te kategorije prav 
tako kažejo velik delež smrtnih žrtev glede na 
skupno število nesreč. 

Veliko število nesreč, razvrščenih med 
„drugo“ (OTHR), je znak slabosti v taksonomiji, 
medtem ko lahko visoko število „neznanih“ 
(UNK) odraža težavnost analiziranja nesreč pri 
zrakoplovih, ki niso opremljeni s snemalno 
napravo. 

Čeprav trenutno ni mogoče pridobiti 
zanesljivih stopenj izpostavljenosti za države 
članice EASA, je število nesreč (več kot 1.100 
letno) in število povezanih smrtnih žrtev (od 
216 do 238) vzrok za zaskrbljenost. Za smiselno 
analizo podatkov v primerjavi s podatki za 
velike zrakoplove je potrebna natančna ocena 
ur letenja ali gibanja. 

Glede na to, da so na voljo le podatki za tri leta, 
ni bilo mogoče razviti trenda. Analiza je bila 
prav tako omejena zaradi pomanjkanja 
popolnih podatkov iz držav. Pričakovali smo, da 
bodo v letu 2009 na voljo popolni podatki o 
večini nesreč v obdobju 2006–2007. Vendar ni 
bilo tako. Brez pravočasne razpoložljivosti 
rezultatov preiskav in brez popolnega in 
pravočasnega zagotavljanja podatkov od držav 
agencija ne more predstaviti popolne slike 
vseh varnostnih vidikov letalstva v Evropi. 
Agencija bo za izboljšanje tega pregleda še 
naprej sodelovala z državami članicami.

5.0  lahki zrakoPlovi, zrakoPlovi Pod 2.250 kg mtom
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6.0 Varnostni UkrePi 
agencije 

Spodbujanje in ohranjanje visoke skupne stopnje varnosti in okoljske 
zaščite je glavni cilj agencije. Za dosego tega cilja izvaja EASA številne 
dejavnosti, povezane z varnostjo, med katerimi so certificiranje, 
sprejemanje predpisov in standardizacija. Te dejavnosti se odražajo v 
organizacijski strukturi v ustreznih direktoratih. Direktorat za 
certificiranje je med drugim odgovoren za izdajo spričeval za nove ali 
obstoječe zrakoplove, motorje in sisteme. Med dejavnostmi Direktorata  
za oblikovanje predpisov je priprava novih predpisov ali dopolnil k 
obstoječim predpisom, ki se nanašajo na varnost v letalstvu. Direktorat 
za standardizacijo skrbi za standardizacijo in ohranjanje stopenj varnosti  
v vseh državah članicah EASA. Za ta namen direktorat med drugim izvaja 
preglede organov civilnega letalstva, upravljavcev zrakoplovov in drugih 
partnerjev v letalski industriji.

6.1.  standardizacija
Inšpekcijski pregledi agencije v letu 2008 so 
pokazali, da je postal proces standardizacije 
dokaj izpopolnjen za začetno in stalno plovnost, 
kjer Uredba Komisije ES 736/2006 zagotavlja 
močan okvir za spremljanje izvajanja uredbe s 
strani držav članic, ki je dobro izoblikovan z 
osnovno Uredbo 216/2008 in izvedbenimi 
predpisi (2042/2003 in 1702/2003). Kljub temu 
so še vedno potrebne znatne izboljšave na 
področjih delovanja, simulacijskih naprav za 
poučevanje letenja in licenciranja letalskega 
osebja. Tu izvedbeni predpisi še niso bili izdani, 
sistem Skupnih letalskih oblasti (JAA) se umika 
in bo 30. junija 2009 prenehal delovati.
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V pravnem okviru EU je število inšpekcijskih 
pregledov (13 pri začetni plovnosti, 26 pri stalni 
plovnosti), določeno preko pristopa, ki temelji 
na tveganjih, ostalo v primerjavi s preteklimi 
leti dokaj stabilno. 

Področje začetne plovnosti potrjuje 
status preteklih let, ki kaže zadovoljivo in 
enotno raven razumevanja in izvajanja vseh 
vključenih držav. Na področju stalne plovnosti 
(CAW), kjer države članice izvajajo svoje 
pristojnosti, so kljub splošnemu povprečnemu 
izboljšanju še vedno potrebna nadaljnja 
prizadevanja za enotno in ustrezno izvajanje 
določb. To potrjuje status CAW iz preteklih let.

Velja omeniti, da se je število ugotovljenih 
neskladnosti na število inšpekcijskih pregledov 
na obeh področjih bistveno zmanjšalo. Tako je 
zato, ker se je v letu 2008 začel poln drug krog 
inšpekcijskih pregledov. Očitno je, da je imel 
do začetka veljavnosti ES 736/2006 proces 
standardizacije pomemben vpliv pri pomoči 
NAA, da so ravnale v skladu s predpisi EU.  
To še posebno velja za mnoge nove pristopne 
države, kjer pa nekatere težave še ostajajo.

Večina pristojnih organov, vključno z 
organi novih pristopnih držav, je še naprej 
aktivno podpirala proces pri njegovem izvajanju 
in pri zagotavljanju sredstev za skupine za 
standardizacijo EASA. Skupaj z vse večjim 
uspehom sestankov za standardizacijo, ki jih 
organizira agencija, je to potrditev dobro 
sprejetega pristopa proaktivne standardizacije.

Kaže, da je strategija usposabljanja EASA 
za odprto usposabljanje inšpektorjev NAA 
dobro orodje za izboljšanje enotnega izvajanja 
predpisov v državah članicah. Vendar pa je 
potreben nadaljnji razvoj. 

Dejavnost odobritev organizacije glede 
na začetni obseg dejavnosti agencije je 
dosegla dosledno izpopolnjeno stopnjo v 
smislu dejavnosti in metodologij. 

Glede dejavnosti potrdila proizvodne 
organizacije (POA) je bilo leto 2008 21. julija 
zaznamovano z velikim dosežkom, in sicer z 
izdajo enotnega evropskega POA za Airbus. 
Glede na to, da se proizvodne zmožnosti na 
Kitajskem večajo, se je dejavnost sektorja 
povečala v tej smeri. Pričakovati je, da se bo 
tudi v prihodnosti večala, predvsem v zvezi z 
Rusijo.

Dejavnosti usklajevanja SAFA so bile 1. 
januarja 2007 iz JAA prenesene na agencijo. 
Agencija ima na tem področju dvojno vlogo. 
Na eni strani mora vzdrževati in izboljševati 
podatkovno zbirko SAFA, na drugi strani pa 
izvaja trimesečne analize podatkov in tudi ad 
hoc analize, ki jih zahteva Komisija. Leta 2008 
je agencija izvedla pomembno posodobitev 
spletne aplikacije SAFA, ki bo okrepila raven 
usklajevanja in državam, ki so udeležene v 
programu SAFA, zagotovila nove funkcionalnosti 
(predpisane ugotovitve, boljšo podporo za 
nadaljnje ukrepe in za osredotočanje 
inšpekcijskih pregledov). Nadalje prinaša 
analiza podatkov SAFA pomembne kazalce 
glede splošne stopnje varnosti prevoznikov v 
letalskem prometu, ki delujejo v Evropi, kar 
pomaga pri določanju morebitnih dejavnikov 
tveganja in neposredne usmerjenosti v 
kakovost. Nazadnje je bilo 29. septembra po 
posvetovanju udeleženih držav SAFA in drugih 
zainteresiranih strani sprejeto usmerjevalno 
gradivo glede usposabljanja inšpektorjev SAFA. 
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani 
EASA. Objava preostalega dela usmerjevalnega 
gradiva načrta je načrtovana za prvo polovico 
leta 2009. 

6.2.  izdaja sPričeval
Direktorat za certificiranje prispeva neposredno 
k varnosti v letalstvu, saj vključuje dejavnosti 
izdaje spričeval, kar omogoča odobritev 
letalskih proizvodov, delov in naprav na najvišji 
stopnji varnosti na ravni EU. V zvezi s tem lahko 
letalski proizvodi prejmejo spričevalo le, kadar 
so v skladu z vsemi veljavnimi varnostnimi 
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zahtevami. Agencija je v letu 2007 skupaj izdala 
5.379 potrdil, povezanih s projektiranjem.

Druga glavna naloga Direktorata za 
certificiranje, poleg dejavnosti izdaje potrdil,  
je dejavno zagotavljanje stalne plovnosti 
letalskih proizvodov, delov in naprav skozi 
njihov celoten življenjski cikel. Direktorat za 
certificiranje je zaradi tega vzpostavil celovit 
proces stalne plovnosti, ki je namenjen 
preprečevanju nevarnih pogojev in nesreč. Ta 
proces temelji na podatkih, pridobljenih z 
obveznim poročanjem o dogodkih, preiskavami 
o nesrečah ali nezgodah, pregledi projektov 
tipa in različnimi drugimi dejavnostmi.

EASA na podlagi preiskav in analize nosilca 
certifikata ali na podlagi katerih koli drugih 
informacij opredeli ustrezne ukrepe, ki lahko v 
primeru ugotovitve nevarnih pogojev 
pripeljejo do izdaje plovnostno tehničnih 
zahtev (AD), v katerih so navedeni ustrezno 
popravljeni ukrepi.

Leta 2008 je agencija izdala 261 AD, med 
njimi 45 nujnih AD. Direktorat za certificiranje  
z oddelkom „Plovne tehnične zahteve, 
obvladovanje varnosti in raziskave“ zagotavlja 
usklajenost procesa stalne plovnosti.

Izvajajo se dodatni ukrepi, kot je izvajanje 
mreže informacij o plovnosti z Upravo za 
civilno letalstvo, ki je potrdila pravnomočnost 
certifikatov EASA za glavne evropske proizvode 
(npr. A380). Na rednih sestankih glede stalne 
plovnosti s proizvajalci in tujimi oblastmi, se 
obravnavajo morebitna varnostna vprašanja. 
Vse to je del pristopa agencije in Direktorata za 
certificiranje, da bi med drugim tesno 
sodelovala z evropskimi in drugimi partnerji 
prek dvostranskih sporazumov in razvila 
inovativno varnostno mrežo z državami 
registracije itd.

Redne revizije neodvisnih strank (kot je ICAO) 
so potrdile, da sta Direktorat za certificiranje in 
agencija izbrala pravo smer za izpolnjevanje 
svojih obveznosti in prispevata k visoki stopnji 
varnosti v letalstvu.

6.3.  sPrejemanje PredPisov
Direktorat agencije za oblikovanje predpisov 
prispeva k izdelavi celotne zakonodaje EU  
in izvedbenega gradiva, povezanih s 
predpisovanjem varnosti v civilnem letalstvu in  
z okoljsko skladnostjo. Njegova naloga je 
predložitev mnenj Evropski komisiji, Komisija  
pa se mora z njim posvetovati o vsakem 
morebitnem tehničnem vprašanju na njegovem 
področju pristojnosti. 

Prav tako je zadolžen za povezano 
mednarodno sodelovanje. V Tabeli 6-1 so 
določene trenutne naloge oblikovanja 
predpisov z neposrednim vplivom na določeno 
kategorijo nesreče ali nezgode.
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naloga oblikovanja predpisov

OPS.009 Razvoj izvedbenih predpisov glede vdora na 

pristajalno stezo, ki temeljijo na nalogah, prenesenih iz 

JAA, in na poročilu EUROCONTROL EAPRI 

OPS.012 Naloga, prenesena iz JAA OPSG, v zvezi z 

nepričakovanimi spremembami pristajalne steze 

25.026 Elektronski kontrolni seznam, pametno 

opozarjanje in avtomatizirani višinski poziv  

25.027 Konstrukcija zrakoplova

AWO.006 Sistem pristajanja GNSS 

OPS.012 Naloga, prenesena iz JAA OPSG, v zvezi z 

nepričakovanimi spremembami pristajalne steze 

25.026 Elektronski kontrolni seznam, pametno 

opozarjanje in avtomatizirani višinski poziv 

25.027 Konstrukcija zrakoplova 

AWO.006 Sistem pristajanja GNSS 

OPS.054 Radijski višinomeri za helikopterje; pregled 

izvedbenega predpisa zaradi težav pri izvajanju/

razlaganju 

OPS.057 Prenos gorskih operacij JAA TGL-43 HNMP  

20.003 Zahtevana navigacijska zmogljivost/ navigacija 

območja 

20.006 APV/LPV RNAV 

25.026 Elektronski kontrolni seznam, pametno 

opozarjanje in avtomatizirani višinski poziv 

25.027 Konstrukcija zrakoplova 

20.003 Zahtevana navigacijska zmogljivost/  

navigacija območja 

20.006 APV/LPV RNAV 

AWO.006 Sistem pristajanja GNSS

ANS/ATM. 001 IR, CS in AMC za ANS/ATM

 25.006 Material za toplotno in zvočno izolacijo 

MDM.002 Sistemi povezovanja električne napeljave 

25.028 Zaščita pred trčenjem v razbitine in požari 

26.003 Tovorni oddelek od razreda D do razreda C 

26.004 Material za toplotno in zvočno izolacijo 

26.005 Tovorni oddelek razreda B/F

25.056(b) Zmanjšanje vnetljivosti/ varnost rezervoarja za 

gorivo 

časovni okvir

2012 – 2015

2012 – 2015

2011 – 2012

2012 – 2014

2011 – 2013

2012 – 2015

2011 – 2012

2012 – 2014

2011 – 2013

2012 – 2015

2012 – 2015

2009

2009

2011 – 2012

2012 – 2014

2009

2009

2011 – 2013

2009 – 2013

2009

zaključeno

začeto – 2011

2010 – 2011

2010 – 2011

2009

tabela 6-1

Naloge oblikovanja predpisov EASA, 
razvrščene glede na vpliv na 

kategorijo nesreče

kategorije nesreče

RI-VAP  

(vdor na pristajalno stezo – 

vozilo, zrakoplov ali oseba)

ARC  

(neobičajen dotik s pristajalno 

stezo)

RE 

(vožnja po pristajalni stezi)

LATL  

(leti na majhnih višinah)

CFIT  

(kontroliran let v teren)

ATM/CNS  

(upravljanje zračnega prometa/ 

komunikacijske, navigacijske in 

nadzorovalne službe)

F-NI  

(ogenj/dim (brez trčenja))
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kategorije nesreče

F-POST (ogenj/dim (po trčenju))

EVAC  

(evakuacija)

SCF-NP  

(okvara ali napaka sistema/

komponente (ni povezano z 

motorjem))

SCF-PP 

(okvara ali napaka sistema/

komponente (povezano z 

motorjem)

LOC-I 

(izguba nadzora med letom)

USOS 

(prenizek/previsok let)

ADRM (letališče)

CABIN 

(varnostni postopki v kabini)

FUEL (povezano z gorivom)

SEC (povezano z varnostjo)

ICE (zaledenitev)

naloga oblikovanja predpisov

25.006 Thermal acoustic insulation material 

25.004

25.039 Tipi in število izhodov v sili za potnike  

26.001 Izhod tipa II: dostop in poenostavljeno delovanje  

27/29.008 Sposobnost preživetja potnika, ki doživi trčenje

25.056(b) Zmanjšanje vnetljivosti/ varnost rezervoarja za 

gorivo 

MDM.002 Sistemi povezovanja električne napeljave 

25.055 Prikazovanje nizke ravni goriva/izčrpavanja goriva  

25.027 Konstrukcija zrakoplova

25.028 Zaščita pred trčenjem v razbitine in požari  

27/29.002 Toleranca škode in ocena utrujenosti  

MDM.028 Staranje struktur zrakoplova 

25.055 Prikazovanje nizke ravni goriva/izčrpavanja goriva  

E.009 Zaščita pred ledom 

E.011 Mazalno pogonsko olje 

E.014 Zamrznitev motorja  

23.010 Obravnava odpornosti na vrtenje okoli svoje osi 

pri CS-23  

25.028 Protection form debris impact and fire

27/29.003 Yawing conditions 

21.039 OSC

25.026 Elektronski kontrolni seznam, pametno 

opozarjanje in avtomatizirani višinski poziv 

25.027 Konstrukcija zrakoplova 

AWO.006 Sistem pristajanja GNSS  

ADR.001 Izvedbene določbe in CS/AMC  

25.035 Kabinsko okolje – kakovost zraka - ANPA 

26.002 Dinamično testiranje sedeža (16g)

27/29.008 Sposobnost preživetja potnika, ki doživi trčenje

25.055 Prikazovanje nizke ravni goriva/izčrpavanja goriva  

25.057 Varnost

26.006 Okrepljena vrata pilotove kabine – dvojna 

onesposobitev  

MDM.054 AMC za organizacije za vzdrževanje v povezavi 

z ANPA 2007-13 

časovni okvir

2009

2009 – 2011

začeto – 2011

2011 – 2013

2009

zaključeno

2009 – 2011

2012 – 2014

začeto – 2011

2009 – 2011

začeto – 2013

2009 – 2011

začeto – 2010

2012 – 2013

2010 – 2012

2011 – 2013

začeto – 2011

začeto – 2011

začeto  – 2010

2011 – 2012

2012 – 2014

2011 – 2013

2010 – 2013

začeto – 2011

2009 – 2011

2011 – 2013

2009 – 2011

2009 – 2011

2012 – 2014

2009 – 2010
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6.4.  evroPska PobUda za strateško 
varnost (essi)
Evropska pobuda za strateško varnost (ESSI) je 
prostovoljno, zasebno financirano in pravno 
nezavezujoče partnerstvo za varnost v letalstvu 
med EASA, nacionalnimi letalskimi oblastmi, 
EUROCONTROL, operaterji, proizvajalci, 
združenji, raziskovalnimi laboratoriji in drugimi 
zainteresiranimi stranmi, katerega namen je še 
dodatno povečati varnost v letalstvu v Evropi 
in po svetu. Pri tej pobudi sodeluje več kot 150 
organizacij. ESSI je bila vzpostavljena aprila 
2006 in je nasledila Skupno pobudo za letalsko 
varnost (JSSI) Skupnih letalskih oblasti (JAA).

Obrazložitve, merila in seznam 
sodelujočih organizacij lahko najdete na 
spletni strani ESSI www.easa.europa.eu/essi.

ESSI je članica Evropske skupine za 
raziskovalno partnerstvo v letalstvu (EARPG) 
pod vodstvom agencije EASA, kjer lahko 
zagotovi predloge za raziskovalne projekte.

ESSI ima tri skupine za varnost: 
−  Evropsko skupino za varnost v komercialnem 

letalstvu (ECAST),
−  Evropsko skupino za varnost helikopterjev 

(EHEST),
−  Evropsko skupino za varnost v splošnem 

letalstvu (EGAST).

6.4.1.  evroPska skUPina za varnost v 
komercialnem letalstvU (ecast)
ECAST je z več kot 60 udeleženimi 
organizacijami evropska ustreznica ameriški 
CAST. Ustanovljena je bila oktobra 2006, 
sopredsedujeta pa ji združenje IATA in EASA.

ECAST v Evropi spremlja izvedbo akcijskih 
načrtov, prevzetih od JSSI. Ti načrti se nanašajo 
na zmanjšanje tveganj za nastanek nesreč 
zaradi „kontroliranega leta v teren“ (CFIT), 
„približevanja in pristajanja“ ter „izgube 
nadzora“. V obdobju 2007–2008 sta bila 
izvedena dva pregleda izvedbe akcijskih 

načrtov pri nacionalnih letalskih oblasteh in pri 
prevoznikih v letalskem prometu. Trenutno je 
bilo od 23 akcijskih načrtov, prenesenih od JSSI, 
zaključenih 20, 3 pa potekajo.

ECAST je v letu 2007 vzporedno razvila nov 
trifazni postopek: 
–  1. faza: določitev in izbira varnostnih 

vprašanj v Evropi;
–  2. faza: analiza varnostnih vprašanj; in
–  3. faza: razvoj, izvajanje in spremljanje 

akcijskih načrtov.

1. faza se je začela izvajati aprila 2007. 
Namen je bil določiti prednostne naloge za 
nadaljnje delo ECAST, in sicer na podlagi treh 
meril: pomembnosti za varnost, pokritosti 
(obsega, v katerem so teme že pokrite v drugih 
delih za zagotavljanje varnosti) in visokih 
stroškovnih prednostih ali ocenah vpliva.

Kot del 2. faze je skupina ECAST leta 2008 
ustanovila dve delovni skupini za sisteme za 
obvladovanje varnosti (SMS) in varnosti na tleh 
in podskupino za metodologijo analize varnosti. 
Delovna skupina SMS je razvijala gradiva 
najboljših praks za pomoč zainteresiranim 
stranem na področju standardov ICAO in 
prihodnjih predpisov EASA, ki se nanašajo na 
obvladovanje varnosti. To gradivo je bilo aprila 
2009 objavljeno na spletni strani ESSI in je 
prosto dostopno.

Nadaljnje informacije najdete na spletni strani 
ECAST www.easa.europa.eu/essi/ecastEN.html.

6.4.2.  evroPska skUPina za varnost 
helikoPterjev (ehest)
EHEST, ki je bila ustanovljena novembra 2006, 
povezuje večje izdelovalce konstrukcij, motorjev 
in sistemov za helikopterje, prevoznike, 
zakonodajalce, helikopterska in pilotska 
združenja, raziskovalne organizacije, 
preiskovalce nesreč iz cele Evrope in nekatere 
vojaške helikopterske prevoznike. EHEST 
sopredsedujejo EASA, Evropski odbor za 
helikopterske prevoznike (EHOC) in EUROCOPTER.
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EHEST je evropski del enote Mednarodne 
skupine za varnost helikopterjev (IHST). Skupina 
EHEST je zavezana ciljem IHST za zmanjšanje 
stopnje nesreč helikopterjev po vsem svetu za 
80 % do leta 2016.

V letu 2008 je Evropska skupina za analizo 
varnosti helikopterjev (EHEST skupina za 
analizo) analizirala 186 nesreč, pri katerih je 
bilo izdano končno poročilo o preiskavi s strani 
Odbora za preiskovanje nesreč. To predstavlja 
približno 58 % celotnega sklopa za ta časovni 
okvir.

Za razumevanje različnih jezikov, ki se 
uporabljajo v poročilih o nesrečah, in 
optimiziranje uporabe virov je skupina EHSAT 
po Evropi ustanovila devet regionalnih skupin  
za analizo. Regionalne analize se združujejo na 
evropski ravni. Ta pobuda je edinstvena v svojih 
prizadevanjih za izvedbo vseevropske analize 
helikopterskih nesreč.

Skupina EHSAT je iz analize prav tako 
izpeljala predloge za okrepitev varnosti. Večina 
teh se nanaša na usposabljanje in 
izobraževanje, letalske operacije, obvladovanje 
varnosti in kulturo varnosti ter predpise in 
standarde. Od februarja 2009 jih ima v okviru 
EHEST v obdelavi Evropska skupina za izvajanje 
varnosti helikopterjev (EHIST). Predhodno 
poročilo je bilo objavljeno aprila 2009.

Nadaljnje informacije najdete na spletni strani 
EHEST www.easa.europa.eu/essi/ehestEN.html.

6.4.3.  evroPska skUPina za varnost v 
sPlošnem letalstvU (egast)
EGAST je tretji del ESSI. Ustanovitveni sestanek 
Evropske skupine za varnost v splošnem 
letalstvu (EGAST) je potekal oktobra 2007 na 
sedežu agencije EASA. Sestanka se je udeležilo 
več kot 60 predstavnikov skupnosti splošnega 
letalstva (GA) iz cele Evrope. „Splošno letalstvo 
predstavlja prednostno nalogo Evropske 
agencije za varnost v letalstvu. EGAST je nov 
ukrep v Evropi in izziv. Agencija pozdravlja 

veliko udeležencev iz letalske skupnosti kot del 
prizadevanj za obnovitev splošnega letalstva“, 
je na otvoritvi povedal Patrick Goudou, izvršni 
direktor EASA.

EGAST se odziva na potrebe po usklajenih 
evropskih prizadevanjih. Sopredsedujejo ji 
EASA, Evropsko poslovno letalsko združenje 
(EBAA), Evropski svet za letalske prireditve 
(EAC) in Evropski svet za podporo v splošnem 
letalstvu (ECOGAS).

Pobudo sestavljajo predstavniki združenj, 
proizvajalcev, zakonodajalcev, aeroklubov, 
preiskovalcev nesreč, raziskovalnih organizacij 
in drugih zainteresiranih strani splošnega 
letalstva. Organizirana je na treh ravneh, ki 
predstavljajo različne ravni vključenosti:  
1. raven je glavna skupina, ki vodi pobudo. 
Sestavlja jo približno 20 udeležencev, ki 
odražajo različne sektorje splošnega letalstva. 
2. raven EGAST sestavlja približno 60 
organizacij, ki so vključene v pobudo, a je ne 
vodijo. 3. raven EGAST je svetovna evropska 
skupnost splošnega letalstva. 

V letu 2008 je skupina EGAST izvedla 
raziskavo obstoječih varnostnih pobud 
splošnega letalstva, varnostnih objav in gradiv 
in varnostnih prednostnih nalog v Evropi, z 
namenom, da bi zgradila evropski repertoar in 
opredelila delovne prednostne naloge. Izdelan 
je bil opis nalog in pristojnosti, razvita je bila 
spletna stran EGAST, vzpostavljeno pa je bilo 
tudi tesno sodelovanje z inštitutom „Institut 
pour l’Amélioration de la Sécurité Aérienne“ 
(IASA) iz Francije.

 
Nadaljnje informacije najdete na spletni strani 
EGAST www.easa.europa.eu/essi/egastEN.html. 
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Priloga 1
splošnE opombE o zbiranju 
in kakovosti podatkov 

Predstavljeni podatki niso popolni. Za lahke zrakoplove manjkajo podatki iz nekaterih držav članic. 
Agencija brez takojšnje razpoložljivosti rezultatov preiskav in brez popolnega ali pravočasnega 
zagotavljanja podatkov od držav ne more predstaviti popolne slike vseh varnostnih vidikov 
letalstva v Evropi.

Agencija si bo še naprej prizadevala pridobiti podatke o nesrečah lahkih zrakoplovov za 
prihodnje LETNE ANALIZE VARNOSTI, hkrati pa pričakuje popolnejše podatke, saj se sistemi 
poročanja in ozaveščenost glede pomanjkanja podatkov v državah članicah EASA vse bolj 
izpopolnjujejo.

Delo s podatki kaže, da je uporabnost taksonomije kategorije pojavnosti CICTT omejena pri 
uporabi za helikopterje, lahke zrakoplove in druge dejavnosti v letalstvu, kot sta letenje z zmaji ali 
padalstvo. Za ta namen so bili razviti novi pristopi, da bi bolje sledili varnostnim vprašanjem v tem 
delu letalskega sistema. Ustreznih sprememb, ki so že bile izvedene na taksonomiji kategorije 
pojavnosti CICTT, ni bilo mogoče uporabiti za letošnje nesreče, saj bodo organi nov sistem 
razvrščanja začeli uporabljati od leta 2009 naprej. 

Za večje zrakoplove so podatki tako popolni, kot so popolni podatki o nesrečah, ki so jih 
države organizaciji ICAO poslale v skladu s Prilogo 13. Pregledi so pokazali, da nekatere države 
poročil ICAO ne pošiljajo pravočasno ali pa pošljejo nepopolna poročila.
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a2-1: sPlošno
aD  Plovnostno tehnična zahteva: obvestilo lastnikom in upraviteljem 

zrakoplova o znanih varnostnih vprašanjih pri določenem modelu 
zrakoplova, motorja, letalskih ali drugih sistemih.

Delo v zraku (AW)  Delo v zraku je delovanje, pri katerem se zrakoplovi uporabljajo za 
posebne storitve, kot je kmetijstvo, gradbeništvo, fotografiranje, nadzor, 
opazovanje in straža, iskanje in reševanje ali oglaševanje v zraku.

ATM Upravljanje zračnega prometa

Komercialni   Zračno delovanje, ki vključuje prevoz potnikov,  
zračni promet (CAT) tovora ali pošte za plačilo ali najem.

CaST Skupina za varnost v komercialnem letalstvu. ECAST je evropska pobuda.

CiCTT Skupina za skupno taksonomijo CAST-ICAO

CNS Komunikacijske, navigacijske in nadzorovalne službe/upravljanje   
 zračnega prometa

eaSa Evropska agencija za varnost v letalstvu

DČ eaSa  Države članice Evropske agencije za varnost v letalstvu. Gre za 27 držav 
članic Evropske unije in Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico.

eCaST Evropska skupina za varnost v komercialnem letalstvu

egaST Evropska skupina za varnost v splošnem letalstvu

eheST Evropska skupina za varnost helikopterjev

eSSi Evropska pobuda za strateško varnost

Nesreča s Nesreča, ki je imela za posledico vsaj eno smrtno žrtev med letalsko 
smrtnimi žrtvami   posadko in/ali potniki ali osebami na tleh v roku 30 dni po nesreči. (Vir: 

Priloga 13 ICAO)

Zrakoplovi,  Vsi zrakoplovi, ki niso registrirani v eni izmed držav članic EASA. 
registrirani v tujini

Splošno letalstvo (GA)    Zračno delovanje, ki ne spada med komercialni zračni promet ali delo v 
zraku. 

iCao Mednarodna organizacija civilnega letalstva

Lahki zrakoplov Zrakoplov z največjo dovoljeno vzletno maso, ki je manjša od 2.251 kg.

MToM Največja dovoljena vzletna masa

SaFa Varnostno ocenjevanje tujih zrakoplovov

Redni zračni promet  Zračni prevoz, ki je dostopen za splošno javnost in deluje v skladu z 
objavljenim časovnim razporedom ali s takšno redno frekvenco, da 
predstavlja enostavno prepoznavno sistematično serijo poletov, za 
katere lahko člani javnosti neposredno opravijo rezervacije.

SiSg  Študijska skupina varnostnih kazalnikov ICAO

Zrakoplov iz tretje  Zrakoplov, ki ga ne uporablja pristojni organ države članice EU ali ni pod 
države njegovim nadzorom.

Priloga 2
oprEdElitvE pojmov in okrajšavE
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a2-2: okrajšave kategorij nesreč
arC
aMaN
aDrM
aTM/CNS

BirD
CaBiN
CFiT
evaC
F-Ni
F-PoST
FUel
gCol
raMP
iCe
loC-g
loC-i
lalT
MaC

oThr
re
ri-a
ri-vaP
SeC
SCF-NP
SCF-PP
TUrB
USoS
UNK
WSTrW

Kategorije nesreč se lahko uporabljajo za razvrstitev incidentov na visoki ravni, kar omogoča 
analiziranje podatkov. Kategorije nesreč, ki se uporabljajo v tej LETNI ANALIZI VARNOSTI, je razvil 
CICTT. Dodatne podrobnosti o tej skupini in kategorijah nesreč si oglejte na spletni strani (www.
intlaviationstandards.org/index.html)

Priloga 2
oprEdElitvE pojmov in okrajšavE

Neobičajen dotik s pristajalno stezo
Prekinjen manever
Letališče
Upravljanje zračnega prometa/komunikacijske, navigacijske, in 
nadzorovalne službe 
Trčenje/skorajšnje trčenje s ptico/pticami 
Varnostni postopki v kabini
Kontroliran let v teren ali proti njemu
Evakuacija
Ogenj/dim (brez trčenja)
Ogenj/dim (po trčenju)
Povezano z gorivom
Trčenje na tleh
Zemeljska oskrba
Zaledenitev
Izguba nadzora – na tleh
Izguba nadzora – med letom
Leti na majhnih višinah
Airprox/TCAS opozorilo/izguba separacije/skorajšnja trčenja v zraku/
trčenje v zraku
Drugo
Vožnja po pristajalni stezi
Vdor na pristajalno stezo – žival
Vdor na pristajalno stezo – vozilo, zrakoplov ali oseba
Povezano z varnostjo
Okvara ali napaka sistema/komponente (ni povezano z motorjem)
Okvara ali napaka sistema/komponente (povezano z motorjem)
Turbulenca
Prenizek/previsok let
Neznano ali nedoločeno
Veter ali nevihta
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Naslednje tabele vsebujejo seznam nesreč s smrtnimi žrtvami v letu 2008 v komercialnem 
zračnem prometu samo za letala z največjo dovoljeno vzletno maso, ki presega 2.250 kg.

Priloga 4
sEznam nEsrEč s smrtnimi žrtvami (2008)

zrakoPloVi  
registrirani  

V dč easa

datum 
   
 

30.05.2008

20.06.2008

20.08.2008

tip  
 zrakoplova 

AIRBUS INDUSTRIES - A320

FAIRCHILD - 300

MCDONNELL-DOUGLAS 

- MD80 SERIES

vrsta leta 
 

Potniški

Usposabljanje/

preverjanje

Potniški

mrtne žrtve  
na krovu  

zrakoplova

3

3

154

smrtne  
žrtve na 

 tleh

2

0

0

smrtne  
žrtve na 

 tleh

država nesreče   
  

Honduras

Norveška

Španija

zrakoPloVi, registrirani V 
drUgih delih sVeta 

(registrirani V tUjini)

datum 
   
 

04.01.2008

05.01.2008

14.01.2008

16.01.2008

16.01.2008

19.01.2008

26.01.2008

30.01.2008

13.02.2008

21.02.2008

04.03.2008

15.03.2008

30.03.2008

31.03.2008

03.04.2008

09.04.2008

11.04.2008

tip  
 zrakoplova 

LET AERONAUTICAL WORKS 

L410UVP

PIPER PA-31P-350 (MOJAVE)

BEECH 1900

NORTH AMERICAN 

COMMANDER 500

RAYTHEON 58 BARON

BEECH 200 KING AIR

IPTN NC-212-100

DE HAVILLAND  DHC6-300

PIPER PA-23-250 AZTEC

AVIONS DE TRANSPORT 

REGIONAL ATR 42-300

CESSNA 500/501 CITATION

RAYTHEON 1900

CESSNA 500/501 CITATION

NEIVA NE-821 (CARAJA)

PZL-Polskie Zaklady 

Lotnicze AN-28

FAIRCHILD SA227 III

ANTONOV AN-32

vrsta leta 
 

Potniški

Potniški

Tovorni

Tovorni

Trajekt/Pozicioniranje

Potniški

Tovorni

Potniški

Tovorni

Potniški

Potniški

Trajekt/Pozicioniranje

Potniški

Tovorni

Potniški

Tovorni

Trajekt/Pozicioniranje

smrtne žrtve  
na krovu  

zrakoplova

14

6

1

1

1

13

3

1

1

46

5

3

5

2

19

1

8

država nesreče   
  

Venezuela

Združene države

Združene države

Združene države

Združene države

Angola

Indonezija

Indonezija

Združene države

Venezuela

Združene države

Nigerija

Združeno 

kraljestvo

Brazilija

Surinam

Avstralija

Republika 

Moldavija
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datum 
   
 

15.04.2008

02.05.2008

02.05.2008

10.05.2008

17.05.2008

23.05.2008

26.05.2008

07.06.2008

18.06.2008

27.06.2008

30.06.2008

06.07.2008

07.07.2008

10.07.2008

31.07.2008

03.08.2008

09.08.2008

13.08.2008

24.08.2008

24.08.2008

30.08.2008

30.08.2008

01.09.2008

 

14.09.2008

19.09.2008

tip  
zrakoplova 

MCDONNELL-DOUGLAS  

DC-9-50

CESSNA 310

BEECH 1900

BRITTEN-NORMAN BN-2A 

ISLANDER

DE HAVILLAND  

DHC2 MK I BEAVER

BEECH 1900

ANTONOV AN-12

CESSNA 208 CARAVAN I

DE HAVILLAND  

DHC6 TWIN OTTER

ANTONOV AN-12

ILYUSHIN IL-76

MCDONNELL-DOUGLAS  

DC-9-10

BOEING 747-100/200

BEECH 99 AIRLINER

BRITISH AEROSPACE 125 

SERIES 800

GRUMMAN G21 GOOSE

PILATUS PC-6B  

TURBO-PORTER

FOKKER F27 MK 500

BOEING 737-200

CESSNA 208 CARAVAN I

BOEING 737-200

BOEING 737-200

BEECH 1900

 

BOEING 737-300

LEARJET 60

vrsta leta 
 

Potniški

Zračni taksi

Potniški

Potniški

Potniški

Tovorni

Trajekt/Pozicioniranje 

Potniški

Tovorni

Tovorni

Tovorni

Tovorni

Tovorni

Potniški

Potniški

Zračni taksi

Tovorni

Tovorni

Potniški

Potniški

Potniški

Trajekt/Pozicioniranje

Potniški

Potniški

Potniški

mrtne žrtve  
na krovu  

zrakoplova

15

6

21

9

2

1

9

1

1

7

4

1

9

8

5

1

3

65

11

3

3

17

88

4

smrtne  
žrtve na 

 tleh

33

2

država nesreče 
  

Demokratična 

republika Kongo

Brazilija

Sudan

Južna Afrika

Združene države

Združene države

Ruska federacija

Čile

Združene države

Sudan

Sudan

Mehika

Kolumbija

Čile

Združene države

Kanada

Indonezija

Somalija

Kirgizistan

Gvatemala

Venezuela

Ekvador

Demokratična 

republika Kongo

Ruska federacija

Združene države



Stran 47

Vaša varnost je naše poslanstvo.

 

 

 

 

 

 

 

 

smrtne  
žrtve na 

 tleh

datum 
   
 

06.10.2008

08.10.2008

13.11.2008

16.11.2008

03.12.2008

03.12.2008

15.12.2008

18.12.2008

19.12.2008

tip  
 zrakoplova 

AIRBUS INDUSTRIES A310

DE HAVILLAND DHC6-300

ANTONOV AN-12

GRUMMAN G21 GOOSE

NORTH AMERICAN 

COMMANDER 690/1685

NORTH AMERICAN 

COMMANDER 500

BRITTEN-NORMAN BN-2A 

MK3 TRISLANDER

AERO INDUSTRIAL 

COLOMBIANA SA PA-31T-

620/T2-620 CHEYENNE 2

BRITTEN-NORMAN BN-2A 

ISLANDER

vrsta leta 
 

Potniški

Potniški

Tovorni

Zračni taksi

Potniški

Nujna medicinska 

pomoč 

Potniški

Neznano

Potniški

mrtne žrtve  
na krovu  

zrakoplova 

33

18

7

7

3

2

12

2

1

država nesreče 
  

Sudan

Nepal

Irak

Kanada

Portoriko

Kolumbija

Severnoatlantski 

ocean

Argentina

Vanuatu

Priloga 4  SeznAm neSreč S Smrtnimi žrtvAmi (2008)
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Izjava o odgovornosti: 
Predstavljeni podatki o nesrečah so izključno informativne narave. Pridobljeni so iz podatkovnih 
zbirk agencije, ki jih sestavljajo podatki ICAO, držav članic EASA za lahke zrakoplove in letalske 
industrije. Odražajo znanje v času, ko je bilo poročilo pripravljeno.

Čeprav je bilo poročilo pripravljeno skrbno in brez napak, agencija ne prevzema nobene 
odgovornosti glede točnosti, popolnosti ali ažurnosti vsebine. Agencija ni odgovorna za nobeno 
vrsto škode, druge terjatve ali zahtevke, ki so posledica nepravilnih, nezadostnih ali netočnih 
podatkov ali ki izhajajo iz uporabe, kopiranja ali prikazovanja podatkov oziroma so z njimi povezani, 
in sicer v obsegu, ki je dovoljen z evropsko zakonodajo in nacionalnimi zakoni. Informacij, ki so 
navedene v poročilu, ni mogoče uporabljati kot pravni nasvet.
Za kakršne koli dodatne informacije ali pojasnila glede tega dokumenta se obrnite na Oddelek za 
varnostne analize in raziskave EASA.

Zahvale: 
Avtorji se želijo zahvaliti za prispevek držav članic in njihovo podporo pri izvedbi dela in pri 
pripravi poročila. Prav tako se želijo zahvaliti organizacijama ICAO in NLR za njihovo podporo pri 
izvedbi tega dela.

Fotografije:
Naslovnica: Tom Davison, fotolia/Notranja naslovna stran: Dassault Falcon/
Stran 4: Rolls-Royce plc 2009; Elisabeth Schöffmann, EASA /
Stran 6: Evropska komisija; Thomas Zimmer/Stran 10: BananaStock Ltd./
Stran 20: Eurocopter; aerosud elicotteri/Stran 26: Eurocopter; 2008 Diamond
Aircraft Industries GmbH/Stran 30: Jeffrey van Daele, fotolia; Schröder fire balloons/
Stran 32: BananaStock Ltd.; Heller & C/Notranja zadnja platnica: BananaStock Ltd.
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www.easa.europa.eu.
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