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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 41. Skupščini Mednarodne 

organizacije civilnega letalstva (ICAO), ki bo potekala v fizični obliki in virtualno od 27. 

septembra do 7. oktobra 2022 in v fizični obliki na sedežu ICAO, v Montrealu v Kanadi –

predlog za obravnavo 

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17)
je Vlada Republike Slovenije na ……… seji dne …….…. sprejela naslednji 

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije sprejme Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 41. 
Skupščini Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), ki bo potekala v fizični obliki in
virtualno od 27. septembra do 7. oktobra 2022 in v fizični obliki na sedežu ICAO, v Montrealu v 
Kanadi.

2. Vlada Republike Slovenije imenuje delegacijo, ki se bo udeležila zasedanja iz prejšnje točke v 
naslednji sestavi:

− mag. Alenka Bratušek, državna sekretarka, Ministrstvo za infrastrukturo, vodja delegacije,

− Tanja Šarabon, sekretarka, Kabinet ministra, Ministrstvo za infrastrukturo, članica delegacije,

− Srečko Janša, generalni direktor Direktorata za letalski in pomorski promet, Ministrstvo za 
infrastrukturo Republike Slovenije, namestnik vodje delegacije,

− Sabina Dolinšek Popadić, vodja Sektorja za letalstvo, Direktorat za letalski in pomorski 
promet, Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije, namestnica vodje delegacije,

− Andrej Gregor Rode, stalni predstavnik Republike Slovenije pri Mednarodni organizaciji za 
civilno letalstvo, veleposlanik Republike Slovenije v Ottawi, član,

− dr. Andreja Kikec Trajkovič, vršilka dolžnosti direktorja Javne agencije za civilno letalstvo 
Republike Slovenije, članica,

− mag. Nataša Bešter, nadzornik v civilnem letalstvu I ter vodja upravljanja skladnosti in 
varnosti, Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, članica,

− mag. Tatjana Černologar, letalski nadzornik v civilnem letalstvu I, Javna agencija za civilno 
letalstvo Republike Slovenije, članica,

− mag. Jerneja Šifrer, nadzornik v civilnem letalstvu I, Javna agencija za civilno letalstvo 
Republike Slovenije, članica,

− Sabina Golob, sekretarka v Sektorju za letalstvo, Direktorat za letalski in pomorski promet, 
Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije, članica,

− Gregor Sušnik, sekretar v Sektorju za letalstvo, Direktorat za letalski in pomorski promet, 
Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije, član,

− Dragana Todorović, podsekretarka v Sektorju za letalstvo, Direktorat za letalski in pomorski 
promet, Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije, članica,



− Maja Strnad Meško, podsekretarka v Sektorju za letalstvo, Direktorat za letalski in pomorski 
promet, Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije, članica.

3. Stroške udeležbe na 41. Skupščini ICAO iz 2. točke tega sklepa predstavnikom Ministrstva za 
infrastrukturo Republike Slovenije krije Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije, 
stalnemu predstavniku Republike Slovenije pri Mednarodni organizaciji za civilno letalstvo krije 
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Javna agencija za civilno letalstvo Republike 
Slovenija krije stroške svojim predstavnikom.

Priloga: Izhodišča

Barbara Kolenko Helbl
generalna sekretarka

Prejemniki:
- Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije,
- Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije,
- Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije,
- Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 

zboru z obrazložitvijo razlogov:

Gradivo se ne bo obravnavalo v Državnem zboru.

3.a Osebi, odgovorni za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

 Srečko Janša, generalni direktor Direktorata za letalski in pomorski promet, Ministrstvo za 
infrastrukturo Republike Slovenije, 

 Sabina Dolinšek Popadić, vodja Sektorja za letalstvo, Direktorat za letalski in pomorski 
promet, Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

/

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

Gradivo se ne bo obravnavalo v Državnem zboru.

5. Kratek povzetek gradiva:

Na sedežu Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) v Montrealu v Kanadi od 27. 
septembra do 7. oktobra 2022 poteka, v virtualni in fizični obliki, 41. zasedanje Skupščine ICAO. 
Skupščina je najvišji organ ICAO, ki je sestavljena iz vseh držav pogodbenic (193) in se sestaja na tri 
leta, da pregleda rezultate dela v preteklih letih in določi smernice politike razvoja za prihodnje 
(triletno) obdobje. 

V okviru Skupščine ICAO se opravijo tudi volitve v Svet ICAO, ki predstavlja izvršilno in stalno telo 
organizacije in je poleg Skupščine najpomembnejši organ ICAO. Delegacija Republike Slovenije bo 
glasovala za tiste države kandidatke, ki so umeščene v seznam mednarodno usklajenih podpor v 
okviru Evropske konference civilnega letalstva (ECAC – European Civil Aviation Conference), 
oziroma v skladu s sprejetimi dogovori na usklajevalnih sestankih, ki bodo organizirani v okviru 
Skupščine ICAO z EK in ECAC, ter upoštevaje sklenjene vzajemne podpore s kandidaturami 
Republike Slovenije.

Dnevni red 41. Skupščine ICAO obsega 56. točk. Skupščina ICAO zaseda na plenarnih sejah in v 
okviru Izvršilnega odbora, Tehnične komisije, Ekonomske komisije, Pravne komisije in 
Administrativne komisije. Obravnavanih bo več kot sto delovnih dokumentov. Dnevni red je začasen,
saj se le-ta do pričetka dela Skupščine in njegove potrditve s strani držav pogodbenic lahko 
spreminja.

Republika Slovenija že aktivno od januarja 2022, v okviru koordinacijskih skupin s področja varnosti 
v letalstvu »European Safety and Air Navigation Group«, sodeluje pri pripravi skupnih predlogov 



delovnih gradiv, ki jih bo vsaka država članica predstavila na skupščini, t.i. European Contribution to 
ICAO 41th Session of the Assembly. 

41. Skupščina ICAO poteka v hibridni obliki. To pomeni, da se del delegacije udeleži skupščine 
osebno, del pa preko video povezave. Za pridobitev video povezave in gesla vsak član delegacije 
potrebuje poverilnico. Člani delegacije Republike Slovenije se bodo udeležili skupščine na sledeč 
način:

− mag. Alenka Bratušek, državna sekretarka, Ministrstvo za infrastrukturo, vodja delegacije, 
osebno,

− Tanja Šarabon, sekretarka, Kabinet ministra, Ministrstvo za infrastrukturo, članica delegacije, 
osebno,

− Srečko Janša, generalni direktor Direktorata za letalski in pomorski promet, Ministrstvo za 
infrastrukturo Republike Slovenije, namestnik vodje delegacije, osebno,

− Sabina Dolinšek Popadić, vodja Sektorja za letalstvo, Direktorat za letalski in pomorski 
promet, Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije, namestnica vodje delegacije, 
osebno,

− Andrej Gregor Rode, stalni predstavnik Republike Slovenije pri Mednarodni organizaciji za 
civilno letalstvo, član, osebno,

− dr. Andreja Kikec Trajkovič, vršilka dolžnosti direktorja Javne agencije za civilno letalstvo 
Republike Slovenije, članica, osebno,

− mag. Nataša Bešter, nadzornik v civilnem letalstvu I ter vodja upravljanja skladnosti in 
varnosti, Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, članica, osebno

− mag. Tatjana Černologar, letalski nadzornik v civilnem letalstvu I, Javna agencija za civilno 
letalstvo Republike Slovenije, članica, preko video povezave,

− mag. Jerneja Šifrer, nadzornik v civilnem letalstvu I, Javna agencija za civilno letalstvo 
Republike Slovenije, članica, preko video povezave, 

− Sabina Golob, sekretarka v Sektorju za letalstvo, Direktorat za letalski in pomorski promet, 
Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije, članica, preko video povezave,

− Gregor Sušnik, sekretar v Sektorju za letalstvo, Direktorat za letalski in pomorski promet, 
Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije, član, preko video povezave,

− Dragana Todorović, podsekretarka v Sektorju za letalstvo, Direktorat za letalski in pomorski 
promet, Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije, članica, preko video povezave,

− Maja Strnad Meško, podsekretarka v Sektorju za letalstvo, Direktorat za letalski in pomorski 
promet, Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije, članica, preko video povezave.

Dodajamo, da bodo člani delegacije, ki bodo spremljali skupščino preko video povezave spremljali 
le-to z vidika svojega delovnega področja (npr. ATM/ANS, varovanje letalstva pred nezakonitimi 
dejanji, tehnični odbor za letalsko varnost, varovanje okolja v letalstvu – CORSIA). Pri tem pa ICAO 
ne posreduje podatkov o video povezavi in geslu za sodelovanje pri delu posameznih odborov, ki so 
vzpostavljeni v času skupščine, osebam, ki niso uradno imenovane kot člani delegacije. Slednje 
temelji v pravilih ICAO kot mednarodne organizacije.

6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih
NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 

Evropske unije
NE

c) administrativne posledice NE

č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE

e) socialno področje NE

f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in 

NE



mednarodnih organizacij

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:

/



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov 

državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) prihodkov 

občinskih proračunov 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov 

državnega proračuna 

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) odhodkov 

občinskih proračunov

Predvideno povečanje (+) ali 

zmanjšanje (–) obveznosti za 

druga javnofinančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta

Šifra in 

naziv 

proračunske 

postavke

Znesek za 

tekoče leto 

(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 

projekta

Šifra in 

naziv 

proračunske 

postavke 

Znesek za 

tekoče leto 

(t)

Znesek za t + 1 

SKUPAJ

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki
Znesek za tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

Z udeležbo štiričlanske delegacije Republike Slovenije iz Ministrstva za infrastrukturo Republike 
Slovenije, ki bo osebno sodelovala na Skupščini, bodo nastali stroški v povezavi s službeno potjo –
letalske karte, prevozi, namestitev, dnevnice. Ostali člani delegacije bodo sodelovali pri delu 
Skupščine v virtualni obliki.



8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,

- delovanje občin,

- financiranje občinin

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 

 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE

 Združenju občin Slovenije ZOS: NE

 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

Gradivo za udeležbo delegacije na zasedanju najvišjega telesa Mednarodne organizacije civilnega 

letalstva (ICAO) po mnenju resornega organa ne terja usklajevanja z javnostjo, saj ne gre za predpis. 

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 

normativni dejavnosti:
DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Mag. Bojan Kumer

   MINISTER

PRILOGI: 
1. Izhodišča
2. Začasni dnevni red 41. Skupščine ICAO



Priloga 1

IZHODIŠČA
ZA UDELEŽBO DELEGACIJE REPUBLIKE SLOVENIJE NA 41. SKUPŠČINI MEDNARODNE 

ORGANIZACIJE CIVILNEGA LETALSTVA (ICAO), 
27. SEPTEMBER - 14. OKTOBER 2022

1. Delegacija Republike Slovenije se glede posameznih točk dnevnega reda 41. zasedanja Skupščine 
ICAO posvetuje s članicami ECAC, EU in Evropsko komisijo na rednih usklajevalnih sestankih, ki so 
organizirani v okviru Skupščine ICAO.

Delegacija Republike Slovenije na Skupščini ICAO glasuje pri točkah, za katere je stališča sprejela 
EU, v skladu s sprejetimi stališči EU.

Delegacija Republike Slovenije na Skupščini glasuje glede drugih točk v skladu s sprejetimi dogovori 
na usklajevalnih sestankih, ki so organizirani v okviru Skupščine ICAO. 

2. V okviru 41. Skupščine ICAO bodo potekale tudi volitve v Svet ICAO, na katerih bo RS glasovala za 
tiste države kandidatke, ki so umeščene v seznam mednarodno usklajenih podpor, oziroma v skladu 
s sprejetimi dogovori na usklajevalnih sestankih, ki so organizirani v okviru Skupščine ICAO, ter 
upoštevaje sklenjene vzajemne podpore s kandidaturami Republike Slovenije.

Začasni dnevni red 41. Skupščine ICAO z obrazložitvijo posameznih točk (delovni prevod) ter stališči 
Republike Slovenije je v Prilogi 2.



Priloga 2

ZAČASNI DNEVNI RED 
41. ZASEDANJA SKUPŠČINE ICAO

A-1 PLENARNO

1. točka: Predsednik Sveta odpre zasedanje

Predsednik Sveta bo odprl zasedanje v torek, 27. septembra 2022, ob 11. uri, v 
skupščinski dvorani. 

2. točka: Potrditev dnevnega reda

Po odprtju zasedanja bo Skupščina, takoj ko bo mogoče, pozvana, da odobri začasni 
dnevni red, ki ga je pripravil Svet.  

Stališče: Delegacija podpre predlagani dnevni red ter morebitne spremembe in dopolnitve, ki bi pripomogle 
k bolj učinkovitemu delu in celovitosti obravnave problematike civilnega letalstva.

3. točka: Ustanovitev odborov in komisij

Skladno s pravili 6, 14 in 18 stalnega poslovnika Skupščina ustanovi odbor za 
akreditacijo, izvršni odbor, usklajevalni odbor in upravno komisijo. Pričakuje se, da Skupščina ustanovi 
tudi druge komisije, in sicer tehnično, ekonomsko in pravno. 

Stališče: Delegacija podpre ustanovitev predlaganih odborov in komisij. Delegacija samostojno ne predlaga 
članov teles.

4. točka: Posredovanje tem odborom in komisijam

Skupščina bo pozvana, da točke dnevnega reda posreduje v obravnavo in poročanje 
Izvršnemu odboru ter tehnični, ekonomski, pravni in upravni komisiji.(Pravilo 20)

Stališče: Delegacija se strinja s predlogom.

5. točka: Izvolitev držav članic, ki bodo zastopane v Svetu

Dokumentacija za to točko bo predstavljena na Skupščini, ki bo določila postopek 
glasovanja za izvolitev v Svet, precedenčne primere volitev iz prejšnjih let in druge ustrezne informacije. 
Navedena bo tudi Resolucija Skupščine A4-1, ki določa obveznosti držav članic v Svetu (Pravila 54–61).

Stališče: Delegacija na volitvah v Svet glasuje za tiste države kandidatke, ki so umeščene v seznam 
mednarodno usklajenih podpor oziroma v skladu s sprejetimi dogovori na usklajevalnih sestankih, ki so 
organizirani v okviru Skupščine, ter upoštevaje sklenjene vzajemne podpore s kandidaturami Republike 
Slovenije.

6. točka: Izvolitev predsednika Skupščine

Skupščina izvoli svojega predsednika, ki predseduje plenarnim zasedanjem Skupščine. 
Dokler ni izvoljen, je predsednik Sveta predsednik Skupščine (Pravilo 8).

Stališče: Republika Slovenija nima lastnega predloga, zato delegacija po predhodnem posvetovanju na 
Usklajevalnih sestankih podpre predlog Sveta.

7. točka: Izvolitev štirih podpredsednikov Skupščine in predsednikov komisij

Skupščina izvoli štiri podpredsednike in predsednike zgoraj navedenih komisij (Pravili 9 in 
22).



Stališče: Republika Slovenija nima lastnega predloga, zato delegacija po predhodnem posvetovanju na 
usklajevalnih sestankih podpre predlog Sveta.

A-2 PLENARNO

8. točka: Izjave delegacij držav članic

Izjave delegacij se predložijo predsedniku Sveta deset dni pred otvoritvijo zasedanja in se 
objavijo.  Izjemoma se je za ustne predstavitve, če tako želite, mogoče dogovoriti s predsednikom Sveta, 
ki mora biti vsaj deset koledarskih dni pred začetkom zasedanja obveščen o nameri države, da bi imela 
ustno predstavitev. Ustne predstavitve se morajo osredotočati na točke dnevnega reda ali na teme, 
povezane z glavnimi temami razprave v okviru te organizacije, in ne smejo biti daljše od petih minut.

Stališče: Delegacija se bo pri strateških vprašanjih v skupni pristojnosti EU posvetovala na usklajevalnih 
sestankih.

9. točka: Poročila odborov in komisij Skupščine ter ustrezno ukrepanje

Ta poročila so končna poročila odborov in komisij o vsaki točki, skupaj z osnutki resolucij, 
ki se predložijo v sprejetje Skupščini.

Stališče: Delegacija se seznani s poročili in po predhodnem posvetovanju na usklajevalnih sestankih podpre 
predloge resolucij.

A-3

IZVRŠNI ODBOR

10. točka: Zapadli prispevki

Skladno z Resolucijo Skupščine A39-31 se pri tej točki obravnava status volilnih 
privilegijev držav, ki imajo dolgo zapadle obveznosti.

Stališče: Delegacija soglaša s poročili in podpre predlagane resolucije. Republika Slovenija nima zapadlih 
obveznosti.

11. točka: Letna poročila Sveta Skupščini za leto 2019, 2020 in 2021

Izvršni odbor bo pozvan, da v celoti prouči letna poročila Sveta Skupščini za leto 2019, 
2020 in 2021 ter dopolnilno poročilo o prvih šestih mesecih leta 2022, kar je v njegovi pristojnosti.

Stališče: Delegacija se seznani s poročili in podpre predlagane resolucije.

12. točka: Izidi konference na visoki ravni o COVID-19

Svet bo predstavil poročilo o glavnih rezultatih konference na visoki ravni o COVID-19
(oktober 2021), na kateri so se dogovorili za večstranske ukrepe, na dveh pomembnih temah, ki zahtevata 
močno politično podporo, to je a) omogočiti varno in učinkovito obnovo civilnega letalstva, vključno s  
popolnim nadaljevanjem potovanj, trgovine in globalnih dobavnih verig in b) zgraditi temelje za krepitev 
odpornosti letalstva in njegovo trajnost v prihodnosti. Podan bo predlog o prednostni razvrstitvi ukrepov 
ICAO ob upoštevanju nujnosti in sredstev, ki so na voljo za naslednje triletje.

Stališče: Delegacija se seznani s poročili in podpre predloge resolucij, skladno s posvetovanji z EK in ECAC, 
ki sta v imenu držav članic EU oziroma ECAC koordinirali pripravo delovnih gradiv za obravnavo na 
Skupščini.

13. točka: Programi olajšav

Svet bo poročal o glavnih aktivnostih v zvezi s trenutnim stanjem v Prilogi 9 – Olajšave, 
in napredek pri izvajanju strategije ICAO programa za identifikacijo potnikov (ICAO TRIP), vključno z ICAO 



Public Key Directory (PKD), zlasti pri vzpostavitvi večplastne strategije mejnega tveganja za upravljanje 
preverjanja javnega zdravja na mejah. Poudarek bo na vprašanjih, s katerimi se soočajo države pri 
varovanju zdravja potujočih in letalskega osebja, zmanjševanju tveganja prenosa nalezljivih bolezni preko 
letalskih povezav in vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov, 
ki pomagajo državam članicam odkrivati grožnjo in se soočiti z njo, ki jo predstavljajo tuji teroristični borci.
Svet bo poročal tudi o dolgotrajnih postopkih, s katerimi se soočajo žrtve letalskih nesreč in njihove družine, 
predvsem zaradi nezadostnega izvajanja ustreznih določb in smernic Priloge 9 s strani držav. Predlagan bo 
delovni program za triletje 2023-2024-2025, ki bo prednostno izpostavil razvrstitev ukrepov ICAO na 
področju olajšav ob upoštevanju COVID-19 ukrepov in sredstev, ki so na voljo za naslednje triletje. Svet bo 
predlagal tudi sprejetje revidirane konsolidirane izjave o stalni politiki v zvezi z olajšavami (Resolucija 
skupščine A40-16).

Stališče: Delegacija se seznani s poročili in podpre predloge resolucij, skladno s posvetovanji z EK in ECAC, 
ki sta v imenu držav članic EU oziroma ECAC koordinirali pripravo delovnih gradiv za obravnavo na 
Skupščini.

14. točka: Varovanje v letalstvu – politika

Svet bo predložil poročilo o napredku v zvezi z večjim razvojem varnostne politike v 
letalstvu ter z njo povezanimi dejavnostmi in pobudami, vključno s kibernetsko varnostjo za civilno letalstvo, 
ob upoštevanju statusa izvajanja Globalnega načrta za varnost v letalstvu (GASeP) in ustreznih resolucij, ki 
so jih sprejeli organi Združeni narodi. Svet bo predstavil prioritete na področju varovanja v letalstvu za 
naslednje triletje, vključno s tistimi, ki so namenjene podpori prizadevanjem za izvajanje GASeP, izboljšanju 
upravljanja v zvezi z varovanjem v letalstvu ter tistimi, ki so namenjene nadaljnji krepitvi mednarodne 
politike varovanja v letalstvu in regulativnega okvira. Svet bo predlagal tudi sprejetje revidirane konsolidirane 
izjave o nadaljnji politiki ICAO v zvezi z varovanjem v letalstvu (Resolucija skupščine A40-11).

Stališče: Delegacija se seznani s poročili in podpre predloge resolucij, skladno s posvetovanji z EK in ECAC, 
ki sta v imenu držav članic EU oziroma ECAC koordinirali pripravo delovnih gradiv za obravnavo na 
Skupščini.
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15. točka: Revizijski programi – pristop stalnega spremljanja

V skladu z resolucijami skupščine A40-11, dodatki D in A40-13 bo skupščina povabljena, 
da pregleda poročila o napredku o uspešnosti in dejavnostih pristopa stalnega spremljanja univerzalnega 
programa nadzora varnosti (USOAP-CMA) in splošne varnostne revizije v okviru pristopa stalnega 
spremljanja (USAP-CMA). Svet bo predstavil poročila o napredku pri razvoju programov, vključno z 
ustreznimi posodobitvami politike in s tem povezanimi predlogi virov za potrditev.

Stališče: Delegacija se seznani s poročili in podpre predloge resolucij, skladno s posvetovanji z EK in ECAC, 
ki sta v imenu držav članic EU oziroma ECAC koordinirali pripravo delovnih gradiv za obravnavo na 
Skupščini.

16. točka: Varovanje okolja – Splošne določbe, hrup zrakoplovov in lokalna kakovost zraka

Svet bo predstavil poročila o sedanjem in prihodnjem vplivu in trendih emisij hrupa 
zrakoplovov, kakovosti lokalnega zraka (LAQ) in CO2 kot osnove za odločanje o okoljskih zadevah. 
Predstavljena bodo tudi poročila o dejavnostih v zvezi z napredkom pri razvoju politik in standardov in 
priporočenih praks (SARP) o hrupu zrakoplovov, emisijah, ki vplivajo na LAQ in CO2. V zvezi s tem bodo 
zagotovljene informacije o sodelovanju z drugimi organi Združenih narodov. Svet bo predstavil predloge 
za posodobitev konsolidirane izjave o stalnih politikah in praksah ICAO v zvezi z varstvom okolja - splošne 
določbe, hrup in lokalna kakovost zraka (resolucija skupščine A40-17)

Stališče: Delegacija se seznani s poročili in podpre predloge resolucij, skladno s posvetovanji z EK in ECAC, 
ki sta v imenu držav članic EU oziroma ECAC koordinirali pripravo delovnih gradiv za obravnavo na 
Skupščini.

17. točka: Varovanje okolja - Mednarodno letalstvo in podnebne spremembe



Svet bo predstavil poročila o dejavnostih v zvezi z mednarodnim letalstvom in podnebnimi 
spremembami, vključno z delom pri raziskovanju izvedljivosti dolgoročnega globalnega cilja za mednarodno 
letalstvo.

Stališče: Delegacija se seznani s poročili in podpre predloge resolucij, skladno s posvetovanji z EK in ECAC, 
ki sta v imenu držav članic EU oziroma ECAC koordinirali pripravo delovnih gradiv za obravnavo na 
Skupščini.

18. točka: Varovanje okolja - Sistem za izravnavo in zmanjšanje emisij za mednarodno 
letalstvo (CORSIA)

Svet bo predstavil poročila o dejavnostih v zvezi z izvajanjem sheme za izravnavo in 
zmanjševanje emisij za mednarodno letalstvo (CORSIA), vključno s posodobitvijo Priloge 16, zvezek IV in 
drugih ustreznih elementih izvajanja CORSIA, o napredku pri programu ICAO za pomoč, krepitev 
zmogljivosti in usposabljanje za CORSIA (ACT-CORSIA) kot tudi o rednih pregledih CORSIA za leto 2022.
Svet bo predstavil predloge za posodobitev konsolidirane izjave o nadaljnjih politikah in praksah ICAO v 
zvezi z varstvom okolja - Shema izravnave in zmanjševanja emisij za mednarodno letalstvo (CORSIA) 
(Resolucija skupščine A40-19).

Stališče: Delegacija se seznani s poročili in podpre predloge resolucij, skladno s posvetovanji z EK in ECAC, 
ki sta v imenu držav članic EU oziroma ECAC koordinirali pripravo delovnih gradiv za obravnavo na 
Skupščini.

19. točka: Večjezičnost v ICAO

Svet bo skladno z Resolucijo Skupščine A37-25 predstavil poročilo o učinkih izvajanja 
politik in odločitev, sprejetih za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti v zvezi z zadevami jezikovnih 
storitev in odprtih vprašanj za izboljšanje dostopnosti in kakovosti jezikovnih storitev te organizacije.

Stališče: Delegacija se seznani s poročili in podpre predlagane resolucije.
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20. točka: Izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti ICAO

Svet bo predstavil poročilo o pobudah za, med drugim, izboljšanje komunikacije z 
državami članicami in izboljšanje delovnih metod, postopkov in upravljanja te organizacije, vključno s 
poročilom o napredku pri vzpostavitvi in izvajanju okvira odgovornosti, ob ustreznem upoštevanju 
priporočil JIU JIU/REP/2011/5, okvirja, ki ga zagotavljanja ICAO, učinkovitim upravljanjem in strateškimi 
sestanki Sveta izven kraja. V skladu s sklepom Sveta (C-DEC 203/7) bo skupščina povabljena, da 
sprejme resolucijo, ki poziva k popolnemu in pravočasnemu odzivu na pisma držav skupaj s periodičnimi 
poročili o uspešnosti odgovorov na pisma držav skupščini.

Svet bo predstavil predlog za digitalno upravljanje in distribucijo dokumentacije ICAO v 
okviru obravnave ključnega korporativnega tveganja za organizacijo, zagotavljanje učinkovite zaščite 
večjezične vsebine te organizacije ter zagotavljanje ažurne in pravočasne distribucije dokumentacije ICAO 
(Dok. 7231, Pravilnik o publikacijah ICAO). Skupščina bo povabljena, da sprejme resolucijo, ki poziva k 
enotnemu, zaščitenemu viru objavljene vsebine ICAO, ki zagotavlja, da imajo države članice, vključno s 
tistimi z omejenimi sredstvi ali zmogljivostmi, dostop do najnovejših in posodobljenih različic. Stalno 
digitalno upravljanje intelektualne lastnine ICAO bo podpiralo nadzorovano in varno distribucijo informacij 
v vseh jezikih.

Stališče: Delegacija se seznani s poročili in podpre predloge resolucij, skladno s posvetovanji z EK in ECAC, 
ki sta v imenu držav članic EU oziroma ECAC koordinirali pripravo delovnih gradiv za obravnavo na 
Skupščini..

21. točka: Agenda Združenih narodov 2030 - Trajnostni razvojni cilji (SDG – Sustainable 
Developments Goals)

Svet bo predstavil poročilo o delovnih programih in dejavnostih ICAO za podporo 
trajnostnih razvojnih ciljev (SDG) in sodelovanje z državami in drugimi organi Združenih narodov, da bi 



dosegli cilje, povezane z njimi. Poleg tega bo Svet, glede na to, da je pandemija COVID-19 pokazala, 
kako sta krepitev multilateralizma in globalnega partnerstva pomembnejša kot kdaj koli prej, predstavil 
predlog za posodobitev resolucije skupščine 40-21, da bi poudaril, da med drugim ostajajo cilji 
trajnostnega razvoja načrt in univerzalni okvir za "boljšo gradnjo".

Stališče: Delegacija se seznani s poročilom.

22. točka: Mobilizacija virov in prostovoljni skladi

Cilj politike ICAO v zvezi z  mobilizacijo virov, je doseči ustrezne, bolj predvidljive in
trajnostne prostovoljne prispevke, v denarju in v blagu, za uresničevanje poslanstva te organizacije s 
širitvijo svoje donatorske baze in omogočanjem konsolidacije razpoložljivih in predvidenih virov v okviru 
integriranega poslovnega načrta te organizacije. Svet bo predstavil poročilo o dejavnostih v zvezi z 
mobilizacijo virov ter finančne, projektne in administrativne informacije o vseh prostovoljnih skladih ICAO.

Stališče: Delegacija se seznani s poročilom in podpre predlagane resolucije.

23. točka: Inovacije v letalstvu

Sprejetje resolucije skupščine A40-27: Inovacije v letalstvu, je omogočilo formalizacijo 
dialoga v celotni organizaciji o vlogi ICAO pri spodbujanja inovacij v letalskem sektorju ter privedlo do bolj 
sistematičnih in poenostavljenih dejavnosti na področju inovacij v okviru strateških ciljev.

Stališče: Delegacija se seznani s poročili in podpre predloge resolucij, skladno s posvetovanji z EK in ECAC, 
ki sta v imenu držav članic EU oziroma ECAC koordinirali pripravo delovnih gradiv za obravnavo na 

Skupščini.
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24. točka: Program tehnične podpore

Tehnična pomoč, ki je glavna sestavina No Country Left Behind (NCLB) pobude, služi kot 
pomoč vsem državam v zvezi s prednostnimi potrebami pri pospeševanju njihovega civilnega letalstva, zlasti 
z učinkovitim izvajanjem SARP in politik, globalnih načrtov za varnost, zračno plovbo in zaščito (GASP, 
GANP, GASeP), programov, regionalnih načrtov, kot tudi prostovoljnih akcijskih načrtov držav na področju 
varnosti v letalstvu, zmogljivosti in učinkovitosti zračne plovbe, varovanja in olajšav, gospodarskega razvoja 
zračnega prometa in varstva okolja. Svet bo predstavil izčrpno poročilo o splošnem izvajanju programa 
tehnične pomoči za tekoče triletje. Predstavljene bodo tudi informacije o prednostnih nalogah za triletno 
obdobje 2023–2024–2025 ter o razvoju in izvajanju ciljev in kazalnikov uspešnosti, ki se uporabljajo za 
merjenje učinkovitosti pomoči.

Stališče: Delegacija se seznani s poročilom in podpre predlagane resolucije.

25. točka: Tehnično sodelovanje – politika in dejavnosti tehničnega sodelovanja

Svet bo predstavil poročilo, ki obravnava rezultate uspešnosti programa tehničnega 
sodelovanja v triletnem obdobju 2019–2021 s finančnega vidika in nemerljivega operativnega vidika,
vključno z dosežki programa na podlagi strateškega cilja ICAO, programa ICAO za prostovoljce v letalstvu 
(IPAV) in programa izvedbenih paketov ICAO (iPacks).

Stališče: Delegacija se seznani s poročilom in podpre predlagane resolucije.

26. točka: Politike ICAO o usposabljanju v civilnem letalstvu in krepitvi zmogljivosti v letalstvu

Svet bo predstavil poročilo o stanju izvajanja usposabljanja ICAO za usposabljanje na 
področju civilnega letalstva in strategij za krepitev zmogljivosti v letalstvu. V zvezi s tem bo Svet poročal tudi 
o dosežkih programa TRAINAIR PLUS in mreže za usposabljanje za varnost v letalstvu, razvoju paketov 
usposabljanja, ki jih priznava ICAO, vzpostavitvi partnerstev ter drugih prednostnih nalogah usposabljanja in 
projektih v podporo državam članicam v fazi okrevanja od pandemije COVID-19, kot je usposabljanje o 
glavnem načrtovanju civilnega letalstva in podpora za usposabljanje za izvedbene pakete (iPacks). Poleg 
tega bodo predstavljene dejavnosti v zvezi s tehničnim sodelovanjem v okviru pobude NCLB.



Stališče: Delegacija se seznani s poročili in podpre predloge resolucij, skladno s posvetovanji z EK in ECAC, 
ki sta v imenu držav članic EU oziroma ECAC koordinirali pripravo delovnih gradiv za obravnavo na 
Skupščini.
27. točka: Ukrepi za enakost spolov v ICAO in svetovnem letalskem sektorju do leta 2030

Svet bo predstavil poročilo o prizadevanjih ICAO za vključevanje enakosti spolov in ki 
podpira doseganje 5 ciljev trajnostnega razvoja ZN iz Agende za trajnostni razvoj do leta 2030. Vključeval 
bo posodobitev statusa ICAO programa enakosti glede spola. Poleg tega bo Svet predstavil predlog za 
posodobitev resolucije skupščine A39-30, ki bi vključeval zaključke svetovnih vrhov o enakosti spolov v 
letalstvu in pospešil enakost spolov v letalstvu za napredek pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja in 
doseganju strateških ciljev ICAO.

Stališče: Delegacija se seznani s poročilom in podpre predlagane resolucije, skladno s posvetovanji z EK in 
ECAC, ki sta v imenu držav članic EU oziroma ECAC koordinirali pripravo delovnih gradiv za obravnavo na 
Skupščini..

28. točka: Druga vprašanja visoke politike, ki jih bo obravnaval izvršni odbor

Ta točka je namenjena temam, ki se nanašajo na vprašanja visoke politike ki nimajo 
posebne točke dnevnega reda in jih mora obravnavati Skupščina.

Stališče: Delegacija se seznani s poročili in podpre predloge resolucij, skladno s posvetovanji z EK in ECAC, 
ki sta v imenu držav članic EU oz. ECAC koordinirala pripravo delovnih gradiv za obravnavo na Skupščini.
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TEHNIČNA KOMISIJA

29. točka: Letna poročila Sveta Skupščini za leta 2019, 2020 in 2021

Tehnična komisija bo pozvana, da prouči tiste dele letnih poročil Sveta Skupščini za leta 
2019, 2020 in 2021 ter dopolnilno poročilo o prvih šestih mesecih leta 2022, ki so v njeni pristojnosti.

Stališče: Delegacija se seznani s poročili in podpre predlog resolucije.

30. točka: Varnost v letalstvu in zračne navigacije

   30.1          Globalni načrt varnosti v letalstvu(GASP) ter izvajanje regionalnih in nacionalnih načrtov

za varnost v letalstvu;

30.2           Najnovejši razvoj dogodkov v zvezi z globalnim načrtom zračne plovbe (GANP);

30.3.         Najnovejši razvoj dogodkov v zvezi z globalnim načrtom zračne plovbe (GANP)

Globalni načrt za varnost v letalstvu (GASP) določa varnostno strategijo ICAO v podporo 

prednostnim nalogam in stalnemu izboljševanju varnosti v letalstvu. Pričakuje se, da bodo države in 

regionalne skupine za varnost v letalstvu (RASG) razvile ustrezne nacionalne in regionalne načrte za varnost 

v letalstvu v skladu s cilji GASP, in sicer za reševanje organizacijskih izzivov in operativnih varnostnih 

tveganj.

Globalni načrt za zračno navigacijo (GANP) zagotavlja strateško usmeritev na visoki ravni 

za spodbujanje razvoja globalnega zračnega navigacijskega sistema in izpolnjevanje pričakovanj letalske 

skupnosti. Od držav ter regionalnih skupin za načrtovanje in izvajanje se pričakuje, da bodo načrtovale 

izvajanje osnovnih navigacijskih služb zračnega prometa in operativne izboljšave glede na njihove posebne 

potrebe, da bi prispevale k splošnim ciljem uspešnosti, opredeljenim v GANP.

Glede na ukrepe, ki jih je ICAO sprejela glede ustreznih priporočil o varnostnih tokovih na 



konferenci na visoki ravni o COVID-19 (oktober 2021), bo Svet predstavil nadaljnje ukrepe, ki jih je sprejela 

ICAO za obravnavo priporočil, kot tudi posodobljen GASP in manjšo posodobitev GANP, za potrditev s strani 

Skupščine.

Stališče: Delegacija se seznani s poročili in podpre predloge resolucij, skladno s posvetovanji z EK in ECAC, 
ki sta v imenu držav članic EU oz. ECAC koordinirala pripravo delovnih gradiv za obravnavo na Skupščini.

31. točka: Varnost v letalstvu in standardizacija zračne navigacije

Ker se zaveda, da je svetovna standardizacija ena od ključnih funkcij ICAO, bo Svet 
poročal tudi o načrtih in dejavnostih za standardizacijo letalske varnosti in zračne navigacije v naslednjem 
triletju, kot je pobuda za integrirano strategijo CNS in spektra (ICNSS) in druge podobne pobude, o katerih 
se ni razpravljalo med HLCC 2021.

Stališče: Delegacija se seznani s poročili in podpre predloge resolucij, skladno s posvetovanji z EK in ECAC, 
ki sta v imenu držav članic EU oz. ECAC koordinirala pripravo delovnih gradiv za obravnavo na Skupščini.

32. točka: Regionalni mehanizmi za usklajevanje izvajanja letalske varnosti in zračne plovbe

Svet bo predstavil regionalne podporne mehanizme za izvajanje v naslednjem triletju na 
svetovni in regionalni ravni, vključno s prizadevanji, ki podpirajo pobudo NCLB in uvedbo Globalnega 
sistema za nadzor varnosti v letalstvu (GASOS), ob upoštevanju ukrepov, ki jih je sprejela ICAO glede 
ustreznih priporočil konference na visoki ravni o COVID-19. Predstavila bo pričakovanja za PIRG, RASG, 
regionalne organizacije za varnostni nadzor (RSOO), regionalne organizacije za preiskovanje nesreč in 
incidentov (RAIO) in povezane regionalne mehanizme sodelovanja

Stališče: Delegacija se seznani s poročili in podpre predloge resolucij, skladno s posvetovanji z EK in ECAC, 
ki sta v imenu držav članic EU oz. ECAC koordinirala pripravo delovnih gradiv za obravnavo na Skupščini.
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33. točka: Druga vprašanja, ki jih bo obravnavala tehnična komisija

Ta točka je namenjena temam, ki nimajo posebne točke dnevnega reda in jih mora 
obravnavati Skupščina.

Stališče: Delegacija se seznani s poročili in podpre predloge resolucij, skladno s posvetovanji z EK in ECAC, 
ki sta v imenu držav članic EU oz. ECAC koordinirala pripravo delovnih gradiv za obravnavo na Skupščini.
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EKONOMSKA KOMISIJA

34. točka: Letna poročila Sveta Skupščini za leta 2019, 2020 in 2021

Ekonomska komisija bo pozvana, da preuči tiste dele letnih poročil Sveta Skupščini za 
leta 2019, 2020 in 2021 ter dopolnilno poročilo o prvih šestih mesecih leta 2022, ki so v njeni pristojnosti.

Stališče: Delegacija se seznani s poročili in podpre predloge resolucij.

35. točka: Ekonomska ureditev mednarodnega zračnega prometa – politika

Svet bo poročal o razvoju gospodarskega regulativnega okolja mednarodnega zračnega 
prometa, vključno s prizadevanji za izboljšanje globalnega gospodarskega regulativnega okolja in dejavnosti 
za olajšanje in podporo procesa liberalizacije, zlasti čezmejnih naložb v letalske družbe. Predstavljene bodo 
tudi informacije o smernicah v zvezi z gospodarskimi in finančnimi ukrepi za ublažitev vpliva izbruha COVID-
19 na letalstvo in zbornik o načrtovanju in usklajevanju odzivanja v izrednih razmerah v primeru motenj v 
letalskem sistemu. Predlagan bo delovni program za triletno obdobje 2023-2024-2025.



Stališče: Delegacija se seznani s poročili in podpre predloge resolucij, skladno s posvetovanji z EK in ECAC, 
ki sta v imenu držav članic EU oz. ECAC koordinirala pripravo delovnih gradiv za obravnavo na Skupščini.

36. točka: Ekonomika letališč in storitev zračne navigacije – politika

Svet bo poročal o razvoju regulativnih in gospodarskih vidikov letališč in navigacijskih služb 
zračnega prometa s poudarkom na novih in posodobljenih politikah in smernicah ICAO o pristojbinah za 
uporabnike, mehanizmih za povračilo stroškov za zagotavljanje letaliških in navigacijskih služb zračnega 
prometa kot tudi na gospodarskih ukrepih ter izkušnje držav pri obravnavi vpliva pandemije COVID-19.
Predstavljene bodo tudi posodobitve na področju financiranja in financiranja letališke infrastrukture, 
financiranja nadzornih funkcij, kot tudi orodij in analiz za podporo držav pri odločitvah o naložbah v letališko
infrastrukturo. Predlagan bo delovni program za triletno obdobje 2023-2024-2025.

Stališče: Delegacija se seznani s poročili in podpre predloge resolucij, skladno s posvetovanji z EK in ECAC, 
ki sta v imenu držav članic EU oz. ECAC koordinirala pripravo delovnih gradiv za obravnavo na Skupščini.

37. točka: Podatki o letalstvu – spremljanje in analiza

Svet bo poročal o prednostnih področjih delovnega programa o letalskih podatkih in 
analizah, vključno z analizo gospodarskega vpliva COVID-19 na letalstvo, prilagajanjem in posodobitvami 
prometnih napovedi po COVID-19, razvojem orodij za poslovno analizo, metodološkim okvirjem satelitskega 
računa letalstva za merjenje gospodarskega prispevka letalstva in nadaljnjimi posodobitvami statističnega 
programa ICAO. Poleg tega bodo zagotovljene informacije o prihodnjem delu v zvezi z analitiko velikih 
podatkov, katerega cilj je podpreti države in zainteresirane deležnike v letalstvu pri odločanju in oblikovanju
politike, ki temelji na podatkih, s ciljem izboljšanja varnosti, operativne in ekonomske učinkovitosti zračnega 
prometa. Predlagan bo delovni program za triletno obdobje 2023-2024-2025.

Stališče: Delegacija se seznani s poročili in podpre predloge resolucij, skladno s posvetovanji z EK in ECAC, 
ki sta v imenu držav članic EU oz. ECAC koordinirala pripravo delovnih gradiv za obravnavo na Skupščini.

38. točka: Gospodarski razvoj zračnega prometa

Svet bo predstavil poročilo o pomembnih zakonodajnih in industrijskih razvojnih dosežkih 
mednarodnega zračnega prometa od zadnje Skupščine. Skupščina bo obravnavala sprejetje revidirane 
konsolidirane izjave o nadaljevanju politik ICAO v zračnem prometu (Resolucija Skupščine A40-9).

Stališče: Delegacija se seznani s poročili in podpre predloge resolucij, skladno s posvetovanji z EK in ECAC, 
ki sta v imenu držav članic EU oz. ECAC koordinirala pripravo delovnih gradiv za obravnavo na Skupščini.

39. točka: Druga vprašanja, ki jih bo obravnavala ekonomska komisija

Ta točka je namenjena temam, ki nimajo posebne točke dnevnega reda in jih mora 
obravnavati Skupščina.

Stališče: Delegacija se seznani z vprašanji in po predhodnem posvetovanju na usklajevalnih sestankih 
podpre predloge resolucij.

A-10

PRAVNA KOMISIJA

40. točka: Letna poročila Sveta Skupščini za leta 2019, 2020 in 2021

Pravna komisija bo pozvana, da preuči tiste dele letnih poročil Sveta Skupščini za leta 
2019, 2020 in 2021 ter dopolnilno poročilo o prvih šestih mesecih leta 2022, ki so v njeni pristojnosti.



Stališče: Delegacija se seznani s poročili in podpre predloge resolucij. 

41. točka: Delovni program organizacije na pravnem področju

Svet bo predstavil poročilo o napredku dela v zvezi s točkami o delovnem programu 
pravne komisije ter priporočila za prihodnji delovni program, kot je primerno.

Stališče: Delegacija se seznani s poročili in podpre predloge resolucij.

42. točka: Konsolidirana izjava o nadaljevanju politik ICAO na pravnem področju

Svet bo predstavil predloge za posodobitev konsolidirane izjave o nadaljevanju politik 
ICAO na pravnem področju (Resolucija skupščine A40-28).

Stališče: Delegacija se seznani z vprašanji in podpre predloge resolucij, če so po presoji delegacije skladne 
z nacionalnimi predpisi oz. že sprejetimi stališči RS (npr. glede konvencij, ki so bile obravnavane v ICAO, pa 
jih države pogodbenice niso podpisale). Glede zadev v pristojnosti EU pa delegacija podpre resolucije po 
predhodnem posvetovanju na usklajevalnih sestankih z EK in. ECAC.

43. točka: Druga vprašanja, ki jih bo obravnavala pravna komisija

Ta točka je namenjena temam, ki nimajo posebne točke dnevnega reda in jih mora 
obravnavati Skupščina.

Stališče: Delegacija se seznani z vprašanji in po predhodnem posvetovanju na usklajevalnih sestankih z EK 
in ECAC podpre predloge resolucij.

A-11

UPRAVNA KOMISIJA

44. točka: Letna poročila Sveta Skupščini za leta 2019, 2020 in 2021

Upravna komisija bo pozvana, da preuči tiste dele letnih poročil Sveta Skupščini za leta 
2019, 2020 in 2021 ter dopolnilno poročilo o prvih šestih mesecih leta 2022, ki so v njeni pristojnosti.

Stališče: Delegacija se seznani s poročili in podpre predloge resolucij.

45. točka: Proračuni za leta 2023, 2024 in 2025

Člen 49 (e) Čikaške konvencije določa, da Skupščina izglasuje letne proračune in določi 
finančno ureditev organizacije. Svet bo na podlagi te določbe predložil proračun ICAO za 2023, 2024 in 
2025 ter po potrebi ocene za dodatna sredstva.

Svet bo predložil tudi ocene okvirnih proračunov za stroške administrativnih in operativnih 
storitev (AOSC – Administrative and Operational Services Costs) programa tehničnega sodelovanja in 
sklada za ustvarjanje dodatnih prihodkov (ARGF – Ancillary Revenue Generation Fund).

Stališče: Delegacija se seznani s poročili in predlogi in po predhodnem posvetovanju na usklajevalnih 
sestankih z EK in ECAC podpre predloge resolucij.

46. točka:         Potrditev odločitve Sveta o oceni prispevkov v Splošni sklad in določitve predplačil 
v delovni denarni sklad držav, ki so pristopile h konvenciji

Svet bo v skladu z določili 6.9 in 7.5 Finančnega pravilnika odločal o oceni prispevkov 
katere koli države, ki bo pristopila h konvenciji pred otvoritvijo 41. zasedanja Skupščine. Odločitev Sveta 
bo sporočena v potrditev Skupščini.

Stališče: Delegacija se seznani s poročilom in po predhodnem posvetovanju na usklajevalnih sestankih z EK 



in ECAC podpre predloge resolucij.

47. točka: Zapadli prispevki

Svet bo poročal o dogovorih, ki se lahko sklenejo, da se poravnajo zapadli prispevki držav 
članic, in ukrepih, če državi članici ne uspe poravnati svoje finančne obveznosti do te organizacije.

Svet bo skladno z določilom 6.8 Finančnega pravilnika in Resolucijo Skupščine A39-31
poročal o rezultatu ukrepov, ki veljajo od 1. januarja 2017, sprejetih za spremljanje neplačanih prispevkov, 
in pregledu učinkovitosti shem pobud ob upoštevanju dodatnih ukrepov, ki veljajo za tiste države članice, 
katerih glasovalne pravice so bile razveljavljene z določbama rešitve 10 in 11.

Skupščina bo obveščena o ukrepih, sprejetih skladno z Resolucijo Skupščine A38-25, 
določbe rešitve 1.

Opravljen bo pregled uporabe Resolucije Skupščine A38-25, določbe rešitve 2.

Skladno z Resolucijo Skupščine A38-25, določbe rešitve 3, ki velja od 1. januarja 2005, 
pod pogojem razpoložljivosti presežka gotovine, samo tisti del plačila države članice, ki presega vsoto 
ocen prejšnjih treh let in vse obroke, ki zapadejo v skladu s sporazumi, sklenjenimi v skladu s 4. klavzulo 
Resolucije Skupščine A39-31, se zadržijo na ločenem računu za financiranje izdatkov za dejavnosti 
varovanja v letalstvu ter novih in nepredvidenih projektov, povezanih z varnostjo v letalstvu, in / ali 
izboljšanja učinkovitosti izvajanja programov ICAO, takšni ukrepi bodo pod nadzorom Sveta in se bo 
poročalo o njih na naslednjemu rednemu zasedanju skupščine. 

Stališče: Delegacija se seznani s poročilom in po predhodnem posvetovanju na usklajevalnih sestankih z EK 
in ECAC podpre predloge resolucije.

A-12

Skladno z Resolucijo Skupščine A38-25, določbe rešitve 4, bo Svet poročal o rezultatih 
prizadevanj za pozorno spremljanje vprašanja neporavnanih prispevkov in učinkih spodbujevalnih shem 
za plačilo zapadlih plačil s strani držav. Svet bo poročal na naslednjem rednem zasedanju skupščine o 
rezultatih njihovih prizadevanj, vključno z drugimi ukrepi, ki jih je potrebno upoštevati.

Stališče: Delegacija se seznani s poročilom.

48. točka: Ocene Splošnega sklada za leta 2023, 2024 in 2025

Ta točka je urejena z Resolucijo Skupščine A36-31, določba 3.

Skladno z metodologijo, določeno v Resoluciji Skupščine A36-31, določba 1, so bili 
narejeni osnutki izračunov, ki so poslani Skupščini v seznanitev in potrditev.

Stališče: Delegacija se seznani s poročili in po predhodnem posvetovanju na usklajevalnih sestankih z EK in
ECAC podpre predloge resolucij.

49. točka: Poročilo o delovnem denarnem skladu

Svet bo skladno z Resolucijo Skupščine A40-31 poročal o stanju delovnega denarnega 
sklada.

Stališče: Delegacija se seznani s poročili in po predhodnem posvetovanju na usklajevalnih sestankih z EK in
ECAC podpre predloge resolucij.

50. točka: Razporeditev gotovinskega presežka/deficita

Svet bo poročal o razporeditvi gotovinskega presežka skladno z določilom 6.2 
Finančnega pravilnika ali o načinu financiranja primanjkljaja skladno z določilom 6.3 Finančnega 
pravilnika. 



Stališče: Delegacija se seznani s poročili in po predhodnem posvetovanju na usklajevalnih sestankih z EK in
ECAC podpre predloge resolucij.

51. točka: Sprememba finančnih pravilnikov

Svet bo skladno z določilom 14.1 Finančnega pravilnika poročal Skupščini o svojih 
ukrepih spreminjanja finančnih pravilnikov.

Stališče: Delegacija se seznani s poročili.

52. točka: Pregled stroškov, potrditev zaključnega računa in preučitev revizijskih poročil za 
finančna leta 2019, 2020 in 2021

Ta točka bo vključevala revizijska poročila in zaključni račun za vsako finančno leto za to 
organizacijo, vključno s sredstvi skupnega financiranja, sredstvi Razvojnih programov Združenih narodov, 
skrbniškimi skladi, sredstvi Službe za nabave civilnega letalstva in drugimi sredstvi, ki jih upravlja ICAO, 
ter poročila, ki obravnavajo prenos iz enega obsežnega programa v drugega, dodatna sredstva in plačila 
ex gratia, če obstajajo.

Stališče: Delegacija se seznani s poročili in po predhodnem posvetovanju na usklajevalnih sestankih z EK in
ECAC podpre predloge resolucij.

53. točka: Imenovanje zunanjega revizorja

Skladno z določilom 13.1 Finančnega pravilnika bo Svet predstavil poročilo o imenovanju 
zunanjega revizorja.

Stališče: Delegacija se seznani s poročili in podpre predloge resolucij.

54. točka: Status delovne sile in upravljanja človeških virov ICAO
  
V skladu z resolucijami skupščine A24-20 in A36-27 bo Svet predstavil statistično poročilo 

o sestavi delovne sile ICAO, vključno z geografsko zastopanostjo (EGR), spolnimi in demografskimi 
podatki, kot so starost, delovno dobo, napovedi upokojevanja in poklicne skupine na dan 31. decembra za 
leta 2019, 2020 in 2021.

Svet bo predstavil poročilo o napredku v zvezi s tekočo reformo in posodobitvijo politik, 
praks, procesov in sistemov upravljanja človeških virov Organizacije kot tudi prihodnje ukrepe za nadaljnjo 
izboljšavo.

Stališče: Delegacija se seznani s poročili in podpre predloge resolucij.
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Svet bo predstavil poročilo o napredku pri sedanji reformi in posodobitvi politik, praks, procesov in sistemov
na področju upravljanja človeških virov kot tudi prihodnje ukrepe za nadaljnjo izboljšavo.

55. točka: Razvoj dogodkov v zvezi z etičnim okvirom ICAO in določitvijo poslovnika glede 
generalnega sekretarja in predsednika sveta
  
Svet bo poročal o napredku pri izvajanju etičnega okvira ICAO od njegove odobritve 17. 

junija 2020. Poleg tega bo zagotovljena posodobitev izvajanja dodatkov G, H in I k poslovniku Sveta, ki je 
bil sprejet 26. aprila 2021.

Stališče: Delegacija se seznani s poročili.



56. točka: Druga vprašanja, ki jih bo obravnavala upravna komisija

Ta točka je namenjena temam, ki nimajo posebne točke dnevnega reda in jih mora 
obravnavati Skupščina.

Stališče: Delegacija se seznani z vprašanji in po predhodnem posvetovanju na usklajevalnih sestankih z EK 
in ECAC podpre predloge resolucij.
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