NAZIV DELOVNEGA MESTA: LETALSKI NADZORNIK V CIVILNEM LETALSTVU II
Naziv in šifra notranje
organizacijske enote:

Šifra del. mesta:

Upravljanje varnosti, varovanja in kakovosti Agencije
02
Licenciranje osebja in vodenje registrov
03
Certificiranje sredstev in organizacij ter stalni nadzor
04
Inšpekcijski in prekrškovni postopki
05
Strokovno in regulativno področje
06
Lastna dejavnost
07
I017198

Naziv in šifra proračunskega
uporabnika:
DELOVNO MESTO

Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije
16586

Tarifni razred:

VII/1

Plačna podskupina:

I1

Maks. Pr:

53

Min. Pr:

43

POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA
Delovne izkušnje:

Zahtevana izobrazba:

Alternativna izobrazba:

Strokovna usposobljenost:

Znanja in izpiti:

Minimalno 36 mesecev na letalskem področju
Število let zahtevanih delovnih izkušenj je odvisno od področja nadzora in strokovne
usposobljenosti skladno z Uredbami Komisije (EU), Zakonom o letalstvu in
Pravilnikom o strokovni usposobljenosti letalskih nadzornikov in nadzornikov
 Specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)
 Visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), aeronavtika
 Visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), avionika
 Visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), elektrotehnika
 Visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), strojna
 Visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), tehnična
 Visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), druga smer v zvezi s
proizvodnjo, vzdrževanjem in kontinuirano plovnostjo zrakoplova ali
komponent
 Visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), druga ustrezna
 Visokošolska strok.izobr./1.bol.st., aeronavtika
 Visokošolska strok.izobr./1.bol.st., avionika
 Visokošolska strok.izobr./1.bol.st., elektrotehnika
 Visokošolska strok.izobr./1.bol.st., strojna
 Visokošolska strok.izobr./1.bol.st., tehnična
 Visokošolska strok.izobr./1.bol.st.), druga smer v zvezi s proizvodnjo,
vzdrževanjem in kontinuirano plovnostjo zrakoplova ali komponent
 Visokošolska strok.izobr./1.bol.st., druga ustrezna
 Visokošolska univerzitetna izobrazba, druga ustrezna
 V skladu z vsakokrat veljavnim in zavezujočim Zakonom o letalstvu
 V skladu z vsakokrat veljavnim in zavezujočim Pravilnikom o strokovni
usposobljenosti letalskih nadzornikov in nadzornikov
 V skladu z izvedbenimi uredbami Komisije (EU)
 V skladu z vsakokrat veljavnimi in zavezujočimi internimi akti Javne
agencije za civilno letalstvo
 Osnovna raven znanja angleškega jezika (obvezno znanje)
 Znanje dela z računalnikom (obvezno znanje)



Drugi podatki:

Pooblastila:
Terensko delo:
Opis del in nalog:

Strokovna usposobljenost za letalskega nadzornika s področja, ki ga
nadzoruje (obvezen izpit)
 Strokovni izpit za inšpektorja (obvezen izpit)
Na podlagi sedmega odstavka 168. člena Zakona o letalstvu pogoj visokošolske
strokovne izobrazbe izpolnjuje tudi oseba, ki ima višješolsko izobrazbo, pridobljeno
pred uvedbo visokošolskega strokovnega izobraževanja leta 1996 oziroma
univerzitetnega študija po letu 1998 in
– licenco prometnega pilota letala (ATPL(A)) z ustreznimi delovnimi izkušnjami na
področju, ki ga nadzira, ali licenco prometnega pilota helikopterja (ATPL(H)) z
ustreznimi delovnimi izkušnjami na področju, ki ga nadzira, oziroma najmanj licenco
poklicnega pilota letala (CPL(A)) z ustreznimi delovnimi izkušnjami na področju, ki ga
nadzira, ali licenco poklicnega pilota helikopterja (CPL(H)) z ustreznimi delovnimi
izkušnjami na področju, ki ga nadzira ali
– licenco kontrolorja zračnega prometa z ratingom nadzorne priletne kontrole ali
ratingom nadzorne območne kontrole z ustreznimi delovnimi izkušnjami na
področju, ki ga nadzira, oziroma licenco za vzdrževanje zrakoplova kategorije B z
ustreznimi delovnimi izkušnjami na področju, ki ga nadzira, ali licenco za vzdrževanje
zrakoplova kategorije C z ustreznimi delovnimi izkušnjami na področju, ki ga nadzira

Delovno mesto s posebnimi pooblastili v skladu s pogodbo o zaposlitvi, internimi
akti, sklepi in izrecno podeljenimi pooblastili
Da




















Vodenje in odločanje v certifikacijskih in drugih zahtevnejših upravnih
postopkih s področja dela (certifikacija organizacije, spremembe,
dopolnitve, odgovorne osebe, priročniki itd.)
Vodenje in odločanja v zahtevnejših postopkih stalnega nadzora s področja
dela
Vodenje in odločanje v zahtevnejših postopkih v zvezi z izdajo,
spremembo, začasno ukinitvijo in odvzemom listine oz. dovoljenja,
izdanega na podlagi predpisov na delovnem področju
Vodenje in odločanje v zahtevnejših postopkih varnostnega nadzora s
področja dela (npr. ANS/ATM)
Vodenje in odločanje v drugih zahtevnejših upravnih postopkih (npr.
dovoljenje za letenje s pogoji letenja, potrjevanje letalskih procedur in
podobno) z delovnega področja
Vodenje in odločanje v zahtevnejših inšpekcijskih in prekrškovnih
postopkih s področja dela
Priprava strokovnih mnenj in vključevanje v upravne postopke za potrebe
drugega področja
Priprava strokovnih mnenj in vključevanje v stalni in/ali varnostni nadzor
za potrebe drugega področja
Izvajanje nadzora varnosti operatorjev in zrakoplovov drugih držav, ki
pristajajo na letališčih v Republiki Sloveniji (SAFA)
Izvajanje ACAM nadzora
Izvajanje nadzora na podlagi sklenjenih sporazumov z drugimi nacionalnimi
nadzornimi organi ( npr 83 bis, FAB CE sporazum itd.)
Vodenje in sodelovanje v zahtevnih projektnih skupinah in drugih oblikah
sodelovanja
Priprava strokovnih mnenj za odobritev izjem in/ali odstopanj od tehničnih
predpisov na delovnem področju
Preverjanje teoretične in praktične usposobljenosti kandidatov pred izdajo
licence oz dovoljenja za delo oz kandidatov, ki za opravljanje dejavnosti
potrebujejo ustrezno licenc, rating, pooblastilo oz potrdilo ali spričevalo
Priprava operativno - tehničnih zahtev s področja dela





















Priprava direktiv o varnosti s področja dela
Priprava sprejemljivih načinov skladnosti in navodil s področja dela
Priprava postopkov in priročnikov za delo nadzornega osebja s področja
dela
Spremljanje in analiziranje poročil o dogodkih v civilnem letalstvu s
področja dela
Obveščanje drugih nacionalnih nadzornih organov in/ali EASA v zvezi z
poročanjem o dogodkih in analizah
Samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih zahtevnejših gradiv s
področja dela
Izdelava strokovnih mnenj, poročil in analiz s področja dela
Sodelovanje pri izdelavi načrtov, planov in poročil s področja dela
Sodelovanje z mednarodnimi inšpekcijami EU in ICAO
Sodelovanje v zvezi z operativnimi zadevami z Evropsko komisijo, EASA-o in
drugimi nacionalnimi nadzornimi organi v zadevah z delovnega področja
Sodelovanje v mednarodnih organizacijah in z drugimi organi in
organizacijami v zadevah z delovnega področja
Regionalno sodelovanje (vključno z izvajanjem nadzora) v zadevah z
delovnega področja (npr FAB CE ali drugi sklenjeni sporazumi)
Izdelava načrtov izvedbe (Performance plan) za posamezno področje
kazalnikov uspešnosti (varnostni, kapacitete, okoljski, finančna
učinkovitost) ter redno periodično spremljanje doseganja le teh
Izdelava nacionalnega plana implementacije poenotenja enotnega
evropskega neba (LSSIP)
Izdelava zahtevnejših poročil za potrebe Evropske komisije in EASA-e
Vodenje in sodelovanje v zahtevnejših projektnih skupinah in drugih
oblikah sodelovanja
Opravljanje del in nalog skladno s Poslovnikom sistema vodenja in
opredelitvijo notranjih procesov
Opravljanje drugih del in nalog v skladu z usposobljenostjo zaposlenega, ki
sodijo v njegov delokrog po navodilih nadrejenega

*prekrškovne postopke lahko vodi in v njih odloča samo v primeru, da ima
univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ali visokošolsko strokovno izobrazbo s
specializacijo (prejšnjo) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja)

