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POVZETEK 


V zadnjih desetletjih letalski prevoz nezadrzno narasca III stem se povecuJe tudi 

moznost letalskih nesrec in drugih izrednih dogodkov v letalskem prevozu. Vsak tak 

dogodek v komercialnem zracnem prevozu se zaradi svojega obsega obravnava kot 

nesreca velikega obsega in ima z vidika vpletenih znacaj krize. Na podlagi izkusenj so 

se v okviru mednarodnih organizacij in zdruzenj oblikovali standardi in priporocene 

prakse, ki podrobneje opredeljujejo organizacijo odziva na take dogodke, vkljucno z 

obvescanjem in pomocjo prizadetim. Kljucno vlogo pri tern ima mednarodno zdruzenje 

letalskih prevoznikov lATA, ki preko instituta pregledov operativne varnosti 

prevoznikov lOSA uvaja standarde in priporocene prakse na tern podrocju. Tudi 

slovenski letalski prevoznik Adria Airways, d. d., je bil med prvimi v svetu, ki je svojo 

organizacijo prilagodil omenjenim standardom. Majhni letalski prevozniki pa se pri 

uvajanju standardov na tern podrocju srecujejo z omejenimi resursi za izvajanje vseh 

aktivnosti, ki jih standardi predvidevajo. Te omejitve lahko resujejo na razlicne nacine, 

predvsem z medsebojnim sodelovanjem v okviru poslovnih in kapitalskih povezav, 

outsuorcingom dolocenih dejavnosti s tega podrocja in drugimi alternativnimi resitvami. 

Kljucne besede: letalski prevoz, letalski prevoznik, nesreca, odziv v sili, Adria Airways 

d. d. 

SUMMARY 

There is noticeable increasing of air transport in past decades on areas of passengers and 

cargo transport. Parallel to increasing traffic, possibility of air traffic accidents and 

incidents is higher. All such events in commercial air transport are considered as mass 

accidents, and treated accordingly with all elements of crisis. On the basis of past 

experiences, international organizations and associations developed standards and 

recommended practices for airline emergency response and assistance to victims. 

International Air Transport Association (lATA) has a key role in setting up international 

standards and recommended practices trough the lATA Operation Safety Audit 

institution. Slovenian airline Adria Airways, d. d. were adopted those standards among 

the first airlines in the world. Small airlines are facing limited resources when 

implementing those standards into their organization. They can deal with limitations in 

various ways, especially in cooperation with other airlines trough business and capital 

alliances, as well as outsourcing and other alternative solutions. 
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1 UVOD 

Panoga letalskih prevozov je najmlajsa med vsemi panogami, ki jih transport 

pozna. Ceprav je nastala v casu med obema vojnama, se je resen razvoj te panoge zacel 

seIe v letih po drugi svetovni vojni. Pravi zagon mnozicni uporabi letaI pa je dala 

uporaba reakcijskega motorja pri potniSkih letalih. SkIadno z razvojem in napredkom 

tehnike ter na podlagi izkusenj so se razvijale tudi spremljajoce vede in oblikovali 

standardi v panogi. Velik vpliv pri oblikovanju standardov in priporocenih praks sta v 

preteklosti igrali dye organizaciji s tega podrocja. To sta ICAO, pod okriljem katere so 

bile podpisane mednarodne konvencije in protokoli, ki se navezujejo na civilno letalstvo 

in dodatki k tern konvencijam, ki definirajo priporocene prakse in standarde v 

mednarodnem okolju. lATA pa je kot zdruzenje letalskih prevoznikov pray tako 

prispevala velik del naporov za oblikovanje mednarodnih standardov na tern podrocju. 

Tudi standardi na podrocju odzivanja letalskih prevoznikov na nesrece in izredne 

dogodke so del prizadevanj omenjenih organizacij za vzpostavitev dolocene kvalitete 

teh storitev. Nastali so predvsem na bazi izkusenj pri obvladovanju nepredvidenih 

dogodkov, ko je bilo to podrocje bolj ali manj prepusceno posameznim prevoznikom in 

njihovi zavesti, odnosu ter posameznim drzavam in njihovim sistemom. Metode in 

obI ike delovanja ter aktivna participacija razlicnih svetovnih prevoznikov pri 

posredovanju v primeru letalske nesrece ali izrednega dogodka v odvisnosti od 

druzbeno-politicnega okolja se se vedno precej razlikujejo. V se bolj pa je izrazita teznja 

k poenotenju standardov. 

Temeljni eilj naloge je prikazati organiziran odziv na taksne dogodke, ki ga v svojih 

dokumentih predvidevajo tako mednarodna zdruzenja s podrocja industrije letalskih 

prevozov (lCAO, lATA, ECAC) kot tudi druzbeno-politicne tvorbe (drzave, skupnosti 

drZav), ne nazadnje pa tudi neposredno vpleteni v letalski promet (letalski prevozniki, 

komereialna zdruzenja letalskih prevoznikov, letalisca, sluzbe za nadzor zracnega 

prometa in ostali vpleteni v letalskem prometu). Mednarodno priporoceni standardi na 

tem podrocju se vse bolj uveljavljajo v praksi in se iz prvotno oblikovanih priporoCiI 

prenasajo tudi v naeionalne in transnacionalne zakonodaje ter obvezne standarde 

letalskih prevoznikov in zdruzenj. 

Namen diplomske naloge je podrobneje prikazati in opredeliti podrocje in zahteve 

organiziranega odziva na nesrece in izredne dogodke v letalskem prevozu. Analizirane 

so kljucne omejitve organizacije tega podrocja pri malih letalskih prevoznikih in 

prikazane mozne alternative odziva na nesrece in druge izredne dogodke v letalskem 

prometu v majhnem letalskem prevozniku, med katere sodi tudi slovenski letalski 

prevoznik Adria Airways, d. d. Pri srednjih in manjsih letalskih prevoznikih obstajajo 

namrec v primerjavi z velikimi precejsne omejitve v resursih za izvajanje vseh nalog, ki 
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jih predvidevajo priporocene prakse in standardi na tern podrocju, zato je potrebno 

iskati ustrezne alternative in zunanje resurse. 

V delu so uporabljene izkusnje avtorja na podrocju letalskih prevozov, in sicer 19

letne delovne izkusnje pri delu v operativni koordinaciji letalskega potniskega prometa 

in 4-letnega vodenja podrocja organizacije odziva na letalske nesrece in izredne 

dogodke. Za os novo obravnave so uporabljeni uveljavljena mednarodna priporocila in 

standardi ter zakonodaja EU in Republike Slovenije. 

Osnova obravnave vsebine diplomskega del a je prevzeta iz uveljavljenih 

mednarodnih priporoCiI in standardov ter iz zakonodaje Evropske unije in Republike 

Slovenije kot tudi iz standardov in prakse dolocenih zdruzenj, v katere je vkljucena 

Adria Airways, d. d. Diplomsko delo je omejeno na prevoz potnikov in ne obravnava 

prevoza poste in tovora. Za obravnavo so uporabljeni obstojeca v glavnem tuja dokaj 

omejena literatura ter viri s podrocja organiziranja odziva na nesrece in izredne 

dogodke, pray tako tudi lastne izkusnje in znanja, pridobljena na specializiranih 

izobrazevanjih v okviru Mednarodnega zdruzenja za letalski transport (lATA) in drugih 

specializiranih organizacij. Omejitve obravnavanja se nanasajo na objavo podatkov, ki 

so poslovna ali uradna skrivnost. 

Diplomsko delo sestavlja poleg uvoda se sest poglavij. V drugem poglavju so na 

kratko predstavljeni trendi v letalskem prometu in opisana opredelitev pojmov nesreca 

in izredni dogodek, kot ga navaja ICAO ter predstavljena kategorizacija letalskih nesrec 

po klasifikaciji lATA. V tretjem poglavju so podrobneje predstavljeni vzroki in nameni 

organiziranega odzivanja na letalske nesrece in izredne dogodke ter v nadaljevanju 

navedene podlage za urejanje tega podrocja, tako na mednarodni kot tudi na drzavni 

ravni. Naslednje cetrto poglavje prikazuje ustroj organiziranosti odziva na nesrece in 

izredne dogodke v letalskem prometu po mednarodnih standardih in pomen posameznih 

organizacijskih in funkcionalnih enot. Peto poglavje pa analizira posebnosti in omejitve, 

ki se pojavljajo pri majhnih letalskih prevoznikih ter v nadaljevanju prikazuje mozne 

alternativne resitve problema. Te so uporabne v praksi, delno pa so ze vpeljane tudi v 

druzbi Adria Airways, d. d. V sestem poglavju je podani kriticna oeena obstojece 

ureditve na podlagi dolgoletnih lastnih izkusenj dela na tern podrocju in predlogi za 

prilagoditve in spremembe, ki bi v vecji meri upostevale specificne okolisCine, v katerih 

delujejo majhni in najmanjsi letalski prevozniki. 

Obravnavano podrocje diplomske naloge je tudi v mednarodnem merilu kot 

organiziran in reguliran del izvajanja letalskega prom eta mlada veda, ki se sele dobro 

uveljavlja v zadnjem desetletju. Zaradi tega se v slovenskem jeziku tudi v strokovni 

javnosti in literaturi se ni izoblikovalo enotno izrazoslovje na tern podrocju. Angldko

slovenski letalski slovar Alenke Kukovec iz leta 1994 veCine specificnih izrazov se ne 

vsebuje. Izrazi v obstojeCi slovenski literaturi, ki jo je zelo malo, so veCinoma povzeti 

po terminoiogiji sluzb Uprave RS za zascito in resevanje, ki pa ne obravnava nekaterih 
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konkretnih izrazov s podrocja letalstva. V strokovnih krogih se zato se vedno 

uporabljajo iz angleskega jezika prevzeti izrazi, ki bolj natancno in predvsern rnanj 

opisno dolocajo pornen posameznih pojrnov. V diplornskern delu so zato uporabljeni 

doloceni specificni terminoloski izrazi iz anglescine, vkljucno z okrajsavarni, ki pa so 

ob prvi uporabi taksnega izraza opisno pojasnjene. 

3 






2 SPLOSNO 0 LET ALSKEM PROMETU, KRIZAH, NESRECAH IN 

IZREDNIH DOGODKIH V ZVEZI Z NJIM 

2.1 Predstavitev trendov v letalskem prometu 

Letalski promet v zadnjih desetletjih skokovito narasca. To se dogaja tako na 

podrocju prevoza potnikov kot tudi tovora in poste. Razlicni zunanji dejavniki, kot so 

razne krize, izbruhi raznih bolezni (pticja grip a, SARS, nova gripa), teroristicni napadi, 

vojne in podobno, sicer povzrocajo ciklicna nihanja. Ta pa vplivajo predvsem na 

poslovno uspesnost prevoznikov in skladno stem na izginjanje starih in pojav novih pa 

tudi na nastanek razlicnih poslovnih povezav med prevozniki samimi v razlicnih 

obJikah. V splosnem pa letalski prevoz, tudi po zaslugi vstopa tako imenovanih 

nizkocenovnih prevoznikov, ki so s svojim konceptom delovanja standard ponudbe 

prilagodili tudi plaCilno manj sposobni populaciji, narasca in tako narascanje se 

pricakuje tudi v prihodnje. Skladno s porastom prometa ter s stevilom prepeljanih 

potnikov in kolicino tovora pa narasca tudi povprasevanje po kapacitetah. To pa vodi 

tudi do vecje obremenjenosti zracnih poti. Zaradi vseh teh dejavnikih se povecuje tudi 

moznost nepredvidenih dogodkov, kot so letalske nesrece, resni incidenti in pa tudi tako 

illlenovano nezakonito vmesavanje v letalski promet (sabotaze, ugrabitve, groznje in 

podobno). 

2.2 Nesrece in izredni dogodki v letalskem prometu 

Po klasifikaciji leAD je letalska nesreca dogodek, povezan z operacijo letala, ki se 

zgodi v casu, ko se na krovu letala nahaja vsaj ena oseba, ki ima namen potovati, do 

trenutka, ko se vse osebe na namembnem letaliscu izkrcajo z letala in ce v tern casu 

pride do: 

a) smrti ali resne poskodbe katerekoli od oseb na tern letalu in je ta posledica 

nahajanja na letalu ali direktnega stika s katerimkoli delom letala, vkljucno s tistimi, 

ki z letala odpadejo, ali izpostavljenosti reaktivnemu udaru, razen ce so poskodbe 

nastale kot posledica naravnega vzroka, samoposkodovanja ali so povzrocene s 

strani druge osebe ali ko le-te nastanejo zaradi skrivanja v delih letala, ki niso 

namenjena potnikom ali posadki ali 

b) je letalo izpostavljeno poskodbi ali strukturni napaki, ki resno vpliva na 

strukturno trdnost, zmogljivost ali letalno sposobnost letala in ponavadi zahteva 

vecje popravilo ali zamenjavo prizadete komponente, razen pri okvari ali poskodbi 

motorja letala, ko je le-ta omejena na motor ali njegove komponente, ali poskodbah, 

omejenih na elise, konice kril, antene, pnevmatike, zavore in drobne poskodbe 

letalskega trupa ali 

c) je letalo pogresano ali popolnoma nedostopno. 
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Tabela 1 prikazuje pogostost letalskih nesrec glede na posamezne faze leta letala. Iz 

tabele je razvidno, da se skoraj polovica letalskih nesrec zgodi v zadnjih dveh fazah leta, 

to sta zadnji del prileta (final approach) in pri pristanku. Pray tako pa je iz tabele 

razvidno, da se velik odstotek nesrec, skoraj ena tretjina zgodi v prvi fazi poleta, to je 

zacetek pol eta se preden letalo doseze vi sino krizarjenja (cruise altitude). To hkrati 

pomeni, da se velik del nesrec zgodi v obmocjih ali pa v blizini letalisc. Podatki iz 

tabele 2.1 se nanasajo na povprecno dolzino leta v trajanju 1,6 ure. 

Tabela 2.1 Odstotek letalskih nesree glede na fazo leta 

Faza leta Trajanje posamezne faze Odstotek vseh nesrec v 

glede na skupno dolzino posamezni fazi leta 

leta 

Sprejem oz. izkrcavanje 

potnikov in voznja po 

manevrskih povrsinah na 

letaliscu ter vzlet 

Zacetno vzpenjanje 

Vzpenjanje 

Krizarjenje 

Spuseanje 

Zacetni prilet 

Koneni prilet 

Pristajanje 

1% 

1% 

13 % 

60% 

10% 

11 % 

3% 

1% 

14,8 % 

9,8 % 

6,6% 

5,5 % 

7,8 % 

7,3 % 

23,5 % 

24,8 % 

Vir: IAT A 2006. 

Nesrece in izredni dogodki se glede na vrsto in obseg dogodka po mednarodnih 

standardih ustrezno klasificirajo po kategorijah, oznacenih z velikimi crkami abecede, 

kjer posamezne crke pomenijo: 

Kategorija A: katastrofalna ali veeja nesreca. Je nesreca, kjer je letalo 

popolnoma uniceno ali znatno poskodovano, ali nesreca, ki povzroci smrt 

katerekoli osebe na letalu, ali nesreea, ki znatno poskoduje imetje prevoznika ali 

tretje osebe. 
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- Kategorija B: dogodek med letom letala, ki je potencialno nevaren. Je dogodek 

med letom letala, ki zahteva po moe ali vodenje in lahko povzroCi katastrofalno 

ali veejo nesreco. 

- Kategorija C: pogresano letalo. Letalo se smatra za pogresano, ko to sporoCi 

pristojna kontrola letenja, ali ko podatka 0 lokacijo letala ni mozno dobiti. 

- Kalegorija D: sabotaze, groznje, ugrabitve. 

- Kategorija E: manjsa nesreea. Manjsa poskodba, ki zahteva zgolj manjse 

popravilo. 

Obstajajo pa tudi posebne kategorije za dogodke, kot so na primer terorizem, 

vojne, ali vecji druzbeni nemiri, ki so jim izpostavljene osebe na letalu. Te 

kategorije se definirajo v okviru posameznih letalskih prevoznikov ali 

komercialnih zdruzenj prevoznikov. 

Ker je letalski prevoz oblika mnozicnega prevoza, kjer je v primeru prej opisanih 

dogodkov naenkrat prizadeta vecja skupina ljudi, se tudi na nivoju posameznih drzav 

taki dogodki vse bolj obravnavajo tako kot druge nesrece velikega obsega. Ker pa 

danasnje tehnologije omogocajo tudi ucinkovito in hitro obveseanje javnosti in 

medijsko pokrivanje taksnih dogodkov je v interesu vseh vpletenih (druzbeno-politicnih 

struktur in letalskih prevoznikov samih) tudi zaradi moznih negativnih implikacij na 

njihov ugled in posredno na poslovne rezultate, da se na mOZnost takih dogodkov 

ustrezno pripravljajo in ob nastopu dogodka tudi ustrezno organizirano odzovejo. 

2.3 Nesre~a v letalskem prometu kot kriza 

Skupne znaCilnosti kriz (Dubrovski 2004, 18-19) lahko stmemo v naslednje poteze: 

- ogrozenost temeljnih vrednot (npr. cloveskih zivljenj, materialnih dobrin, 

varnosti, itd.); 

- zelo omejen razpolozljiv cas za odlocanje v razmerah, ki so presenetile ali celo 

sokirale (kriticnost vpliva na cas za ukrepanje, saj si dogodki hitro sledijo in se 

odvijajo); 

negotovost razmer (razmere se naglo spreminjajo, na nastanek in razvoj razmer 

pa vplivajo notranji in zunanji dejavniki); 

vecpodrocna in vecsmerna posledienost posamezne odloCitve, pri cemer je 

dopustnost napacnih odloCitev minimalna ali pa je sploh ni; 
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- omejena uporabnost preteklih informacij za odlocanje in sredstev, na katere se je 

mogoce pri izbiri ukrepov nasloniti; 

- omejena razpolozljivost primernih obstojeCih informacijskih virov za odlocanje; 

nenehno in nepricakovano pojavljanje vedno novih znamenj in znaCilnosti krize; 

intenzivnejsi notranji in zunanji nadzor nad odlocitvami; 

moznost oviranja tistih, ki so za krizo odgovorni; 

neprestana psihicna obremenitev dolocevalcev z malo priloznostmi za 

popuscanja in sprostitev. 

Kriza je dinamicen in kaoticen proces in ne diskreten dogodek, katerega sekvence 

so linearno razvrscene na casovni lestvici. Na krizo se tesno navezuje fenomen kriznega 

upravljanja in vodenja, pri cemer slednje lahko definiramo kot oblikovanje postopkov, 

dogovorov in odloCitev, ki vpJivajo na potek krize in obsegajo organizacijo, priprave, 

ukrepe in razporeditev virov za njeno obvladovanje. Krizno upravljanje in vodenje se 

obicajno odvija v organizacijskem kaosu, pod pritiskom medijev, v stresnih razmerah in 

ob pomanjkanju natancnih informacij (Malesic 2004). Ob soocanju s kompleksnimi 

nalogami v krizi se lahko skupine obnesejo bolje kot posamezniki. Skupine namrec niso 

zgolj sestevek posameznikov, ampak dinamika skupinske interakcije ve:t:ietno pozitivno 

vpliva na vsebino in kakovost odlocitev. Hkrati skupine svojim pripadnikom 

zagotavljajo emocionalno podporo, ki je potrebna v stresnih razmerah, ki so ena 

temeljnih znacilnosti krize (Male sic 2004, 12-20). 

Zaznavanje dejanj posameznikov v primerih krize je v veliki meri odvisno tudi od 

posledic njihovih odloCitev. Za konkreten prikaz lahko vzamemo primer letala 

prevoznika US Airways, ki je januarja leta 2009 po vzletu z letalisca La Guardia v i\ew 

Yorku zaslo v jato ptic, kar je povzrocilo odpoved obeh motorjev letala. Pilota ste se ob 

soocenju stem dejstvom odiociia za zasilni pristanek na reki Hudson. Pristanek je bil 

uspesen in vsi potniki ter cIani posadke so nesreco veCinoma neposkodovani preziveli. 

Seveda je javnost pilota sprejela in obravnavaia kot junaka. Kaj lahko pa bi se zgodilo, 

da bi se zasilni pristanek koncal drugace, kot se je. 

2.4 Vloga kriznega managementa v primeru letalske nesrece 

Dejavnosti managerjev pri njihovem delovanju obvladovanja organizacije so 

usmerjene v doseganje treh nivojev ciljev posamezne organizacije. To so temeljni, 

razvojni in sprotni cilji. Ii pray tako tvorijo tri politike organizacije; temeljno, razvojno 

in sprotno (Bilosiavo 2006), ki skupaj sestavljajo nekaksno zgradbo organizacije. Ta ob 

ustreznih politikah dosega zastavljene ciIje v normainih razmerah. Tak model delovanja 
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Splosno 0 Ietalskem prometu in nesrecah 

seveda velja tudi za letalskega prevoznika. Ko pa pride pri izvajanju operacije 
letalskega prevoza potnikov do nesrece ali izrednega dogodka, je v odvisnosti od 

razseznosti tega dogodka obstoj te organizacije ogrozen in tezi k njeni porusitvi. 

Delovanje struktur odziva na nesrece oziroma kriznega managementa v takih primerih 

pa ima namen prepreCiti porusitev te zgradbe. Lahko bi zapisali, da tako kot ustrezna 

protipotresna gradnja hise preprecuje porusitev hise v primeru potresa, ustrezna 

organizacija in uporaba metod odziva na nesrece v letalskem prometu preprecuje 

skodljive posledice, ki jih tak dogodek lahko povzroci pri doseganju temeljnih ciljev 

letalskega prevoznika. Na nek nacin mora biti krizni management vgrajen v sarno 

zgradbo in stem zagotavljati njeno trdnost v primeru akutnih kriz, kot je letalska 

nesreca. S svojim proaktivnim1 delovanjem pred nastankom krize lahko prispeva k 

uspesnemu reaktivnem2 delovanju v casu krize ter tako omogoci lafje doseganje svojega 

cilja, to je zaustavljanje negativnih gibanj in vrnitev v stanje normalnega delovanja. 

Zmozen mora biti zmanjsevati ali pa celo odpravljati negativne posledice takih 

dogodkov. Instrument proaktivnega kriznega managementa je tako ustrezna 
organizacija in priprava na podlagi sprotnega spremljanja razvoja podrocja ter ustrezno 

usposabljanje vpletenih akterjev. Stem pripomoremo k ucinkovitem delovanju 

reaktivnega kriznega managementa v casu nastanka krize, pri katerem pa je 

pomembno, da se dognanja in znanja iz procesa usposabljanja na ustrezen naCin 

uporabijo tudi v praksi. 

1 Proaktivni krizni management (Kropfberger 1999, 85-91) je osredotocen na ofenzivno 
preprecevanje kriz. 

2 Isti avtor (Kropfberger 1999, 85-91) navaja reaktivni krizni management kot sredstvo 
obvladovanja ze nastalih kriz. 
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3 	 ORGANIZlRAN ODZIV NA NESRECE IN IZREDNE DOGODKE V 
LETALSKEM PROMETU 

3.1 	 Predstavitev podrocja organiziranega odziva na izredne dogodke v 

letalskem prometu 

Ob letalski nesreci vecjega obsega ali drugem izrednem dogodku je poleg vel ike 

medijske pozornosti, ki ima ob neustreznem obvladovanju situacije lahko negativen 

vpliv na poslovanje podjetja, v ospredju predvsem psiholoski vpliv na z nesreco 

prizadete osebe. To so predvsem preziveli potniki in letalsko osebje ter njihovi bliznji, 

sorodniki in prijatelji smrtno ponesrecenih. lato mora imeti ustrezno organiziran odziv 

na v prejsnjem poglavju opredeljene dogodke pomembno mesto v delovanju letalskih 

prevoznikov, saj so lahko posledice neustreznega odziva in neobvladovanje situacije 

usodni za poslovanje letalskega prevoznika. Zato organizacijo in izvajanje ustreznega 

odziva v svojih dokumentih predvidevajo tako mednarodna zdruzenja s podrocja 

industrije letalskih prevozov (leAD, lATA, ECAC) kot tudi posamezne drzave ali 

skupnosti ddav, ne nazadnje pa tudi neposredno vpleteni v letalski promet. To so 

letalski prevozniki, komercialna zdruzenja letalskih prevoznikov, letalisca, sluzbe za 

nadzor zracnega prometa in ostali vpleteni. 

Mednarodno priporoceni standardi na tern podrocju se zato v zadnjem casu vse boJj 

uveljavljajo v praksi in se iz prvotno oblikovanih priporocil prenasajo tudi v nacionalne 

zakonodaje ter obvezne standarde letalskih prevoznikov in njihovih zdruzenj. Ti 

standardi predvsem opredeljujejo delovanje v taksne dogodke vpletenih strani z 

namenom skrbi za: 

prizadete potnike in posadke letal, 

-	 zaScito imetja vpletenih in prizadetih, 

-	 ustrezno sodelovanje z oblastmi in spostovanje predpisov, 

-	 sodelovanje in podporo sorodnikom in prijateljem zrtev, 

-	 zasCito podatkov in dokazov, 

-	 odstranitev razbitin ponesrecenega letala, 

-	 sodelovanje s preiskovalnimi organi, 

-	 nudenje tehnicne pomoci preiskovalcem na kraju dogodka. 
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Z vidika in na nivoju letalskega prevoznika pa opredeljujejo tudi oblike, postopke 

in naCine za ustrezno; 

komunikacijo zjavnostmi, 

zascito ugleda prevoznika, 

- notranjo preiskavo vzrokov za dogodek, 

- organizirano vracanje lastnine potnikov (prtljaga, osebni predmeti), 

- sodelovanje z zavarovalnicami in pravniki, 

- zasCito pravic prevoznika. 

3.2 Uvajanje novega podrocja L vidika managementa 

Emergency Response ali Odziv na nesreee in izredne dogodke v letalskem prometu 

je razmeroma novo podrocje v panogi in se v veCini letalskih prevoznikov na novo 

uvaja v zadnjem desetletju. Pri uvajanju tega podrocja se managerji srecujejo s specifiko 

podrocja, ki so oddaljuje od predpostavke, da vedno obstaja dolocena raven 

predvidljivosti in reda, ki omogocajo poenostavitve, saj so le-te uporabne Ie v urejenih 

razmerah (Dubrovski 2009, 33-34). Ker pa je delovanje struktur odziva na nesrece in 

izredne dogodke povezano z delovanjem v kriznih razmerah, ki odloceva1ce izpostavi 

delovanju v razmerah ogrozanja, casovne stiske in negotovosti (Malesic 2004, 12), se 

pogoji delovanja neprestano spreminjajo. Strukturo je torej potrebno prilagoditi 

delovanju v taksnih razmerah, kjer je potrebna stalna pozornost in pripravljenost za 

spremembe. Pasivni pristop (Dubrovski 2009, 35) k vodenju v takih razmerah ni 

uspesen. Odlocevalci se morajo zato posIuzevati sodobnih managerskih pristopov, ker 

klasicni hierarhicni model vodenja zaradi svoje togosti ni uspesen. Delegiranje 

pristojnosti na nizje nivoje odlocanja je pogosto nujno zaradi pravocasnega ukrepanja. 

Zato je pomembno, da so vpleteni odJoceva1ci ustrezno usposobljeni in dobro poznajo 

okolje ter podrocje, na katerem delujejo. 

Visok nivo stresa, ki je znacilen za delovanje v nesrecah ali izrednih dogodkih, 

zahteva tudi ustrezno regeneracijo vpletenih posredovalcev. Razlicne stresne situacije 

razlicno vplivajo na posameznike in nekateri so bolj podvrzeni stresu kot drugi. Za ta 

namen mora management predvideti angaziranje uCinkovite psiholoske in druge 

strokovne pomoci tudi za posredovalce, ki bi tako pomoc potrebovali. Sarno ce 

management to predvidi, potem lahko racuna, da bodo lahko posredova1ci kontinuirano 

opravljali svoje naloge tudi na daljsi rok in ne bo prihajalo do pomanjkanja resursov, 

potrebnih za uCinkovit odziv. 
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3.3 	 Podlage za urejanje organiziranega odziva na nesrece in izredne dogodke 

v letalskem prometu 

3.3.1 Mednarodna ureditev in pod/age 

Na mednarodnem podrocju je podlaga za nacrtovanje organiziranega odziva na 

nesrece in izredne dogodke v letalskem prometu Annex 13 k Cikaski konvenciji 0 

civilnem letalstvu. Annex 13 vsebuje mednarodne standarde in priporocene prakse za 

preiskovanje letalskih nesrec in incidentov. Bolj podrobno pa podrocje organiziranega 

odziva opredeljujejo dokumenti, ki izhajajo iz tega aneksa. To pa so: leAO doc 9137 

part 5: Removal of Disabled Aircrqft; part 7: Airport Emergency Planning, leAO doc 

6920 Manual ofAircrqft Accident Investigation in leAO okroinica st. 285: Guidance 

on Assistance to Aircraft Accident Victims and their Families. Za drzave podpisnice prej 

ornenjene Cikaske konvencije iz leta 1944, so zgoraj navedeni dokumenti vodila za 

oblikovanje predpisov na nacionalnem nivoju, na katere pa se seveda nanasajo tudi vsi 

podrejeni dokumenti tako drZav kot tudi ostalih udeleZenih v letalskem prometu in stern 

tudi letalskih prevoznikov. 

Na nivoju mednarodnega zdruzenja letalskih prevoznikov lATA pa so se v zacetku 

tega tisocletja uveljavili tako imenovani lATA Operational Safety Audit standardi ali 

skrajsano 10~:4-standardi, ki so zapisani v 10SA Standard Manual (ISM). Ti pa v 

cetrtem poglavju postavljajo mednarodne standarde za organizacijo odziva na nesrece in 

izredne dogodke v letalskem prometu na nivoju posameznega letalskega prevoznika. 

Prevozniki, ki pristopijo v sistem 10~:4-presoje, na podlagi podrobnega pregleda 

operativne organizacije in delovanja pridobijo certifikat IOSA, ki jim ga nato na vsake 

dye leti obnavljaj0, ce seveda se vedno izpolnjujejo v IOSA-prirocniku opredeljene 

zahteve. Zahteve pa se skozi leta dopolnjujejo in spreminjajo v skladu z najnovejsirni 

dognanji na tern podrocju. Prednosti pridobitve taksnega certifikata lahko prirnerjamo s 

prednostmi, ki jih na primer ponuja certifikat ISO in pomenijo za letalskega prevoznika 

JaZje vkljucevanje v mednarodne povezave in njegovo delovanje na globalnem trgu. 

Trenutno najvecje svetovno komercialno zdruzenje letalskih prevoznikov Star 

Alliance, ki zdruzuje ze preko dvajset linijskih letalskih prevoznikov, veliko pozornosti 

posveca standardizacijam storitev in postopkov v okviru zdruzenja in njegovih clanov. 

V ta namen znotraj zdruzenja delujejo manjse specializirane skupine in telesa za 

posamezna podrocja delovanja. Te skupine preko predstavnikov posameznih 

prevoznikov oblikujejo standarde znotraj zdruzenja, ki so nadgradnja obstojecih 

mednarodnih standardov, in preko sinergijskih ucinkov, ki jih omogocajo tovrstne 

poslovne povezave, skusajo oblikovati najuCinkovitejse oblike organiziranja. Ena takih 

skupin deluje tudi na podrocju Emergency Response in se imenuje Emergency Response 

Advisory Group (ERAG). ERAG je tako pripravila skupni dokument za podrocje odziva 

na nesrece in izredne dogodke v letalskem prevozniku, ki se imenuje Star Alliance 
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Emergency Response Policies and Procedures. Namen tega prirocnika je kar se da 

uCinkovito izrabiti sinergijske uCinke nekapitalske poslovne povezave (Dubrovski 

2009) med letalskimi prevozniki. 

3.3.2 Ureditev podrofja v Republiki Sloveniji 

Tudi Republika Slovenija ima v svojem sistemu odziva na nesrece velikega obsega, 

kar letalske nesrece komercialnih letal ponavadi so, predvidene nacrte odziva na le-te. 

Osnovo nacrtovanja predstavlja Driavni nacrt zasCite in reSevanja ob nesreCi 

zrakoplova (Vlada RS 2009), ki ga dopolnjujejo regijski nacrti in tudi nacrti 

mednarodnih letalisc v Republiki Sloveniji. Ti nacrti predvidevajo tudi povezovanje 

aktivnosti z nacrti letalskih prevoznikov. Na ta naCin se aktivnosti medsebojno 

usklajujejo in dopolnjujejo. Drzavni nacrt sicer bolj podrobno obravnava organiziran 

odziv na letalsko nesreco na nivoju sluzb zascite in resevanja ter posameznih letalisc, 

vendar pa se navezuje tudi na nacrte letalskih prevoznikov in stem opredeljuje nacin in 

oblike medsebojnega sodelovanja ter koordinacije med drzavnimi organi, javnimi 

sluzbami za zasCito in resevanje, ostalimi sodelujocimi udeleZenci in seveda prizadetim 

letalskim prevoznikom. 

14 




4 ORGANIZIRANOST ODZIV ANA NESREtE IN IZREDNE 

DOGODKE PO MEDNARODNIH STANDARDIH 

4.1 Mednarodni IOSA-standardi 

Kot je bilo omenjeno ze v prejsnjem poglavju, lahko na mednarodni ravni kot 

referenco za nacrtovanje odziva na nesrece in izredne dogodke v letalskem prometu 

uporabimo mednarodne standarde IOSA. Ti standardi so zapisani v IOSA Standards 

Manual (ISlv!), ki ga izdaja mednarodno zdruzenje letalskih prevoznikov lATA. ISM v 

svojem 4. poglavju prve sekcije ORO kot osnovno za nacrtovanje odziva na nesrece in 

izredne dogodke doloca (v strokovnem izrazoslovju angleskega jezika poimenovan) 

Emergency Response Plan (ERP), ki v grobem predstavlja v nadaljevanju navedene 

oblike in elemente ERP. 

ERP je torej osnova za nacrtovanje teh aktivnosti v zvezi z nesrecami in izrednimi 

dogodki v letalskem prometu na nivoju posameznega letalskega prevoznika. S pomocjo 

tcga ERP se vodijo in koordinirajo vse aktivnosti v zvezi z odzivom na prej navedene 

dogodke, katerih posledica so lahko smrtne zrtve, resno poskodovani ali znatna 

prcmozenjska skoda (ORO 4.1.1). Za vodenje navedenih aktivnosti mora imeti letalski 

prevoznik ustrezno usposobljenega strokovnjaka, ki je odgovoren za razvoj, uvajanje in 

uporabo teh postopkov na nivoju druzbe (ORO 4.1.2). Standardi dolocajo nekatere 

obvczne elemente plana, ki jih mora le~ta vsebovati. Med njimi so to procesi, ki 

zagotavljajo ucinkovito posredovanje podatkov 0 posadki, potnikih in tovoru, tudi 

nevarnem, ki ga je zadevno letalo prevazalo (ORO 4.1.10). Pray tako je opredeljena 

potreba po zapisanih in objavljenih procedurah in zadolzitvah posameznikov, kar 

omogoca koordinirano izvajanje plana (ORO 4.1.12). Tukaj sta poudarjena predvsem 

nacin in oblika sodelovanja z zunanjimi entitetami, povezanimi s takimi dogodki. To so 

lahko: 

- gasi1ci, 

- policija, 

- zdravstvene sluzbe, 

- rdevalne enote, 

- civilna zasCita, 

- okoljske agencije, 

zavarovalnice. 
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Namen sodelovanja z navedenimi je predvsem v zagotavljanju: 

- priprave ustreznega osebja, 

prevozov na kraj dogodka, 

- prostorov, opreme in ostalih resursov, 

humanitarne in druge pomoCi vpletenim v dogodek, 

nadaljevanja normalne operacije prizadetega prevoznika, 

- nadzora nad obmocjem, prizadetim z dogodkom, 

- sodelovanja s pristojnimi oblastmi. 

Pripravljavec in izvajalec nacrta mora zagotoviti ustrezno izobrazevanje vpletenega 

osebja, da je to sposobno izvajati dodeljene procedure (ORG 4.1.13). To se dosega z 

rednimi vajami in ostalimi izobraZevalnimi aktivnostmi (ORG 4.1.14). Se posebej je 

poudarjeno sistematicno zbiranje in obdelava povratnih informacij z name nom uvajanja 

potrebnih korektivih ukrepov (ORG 4.1.15). 

V nadaljevanju standardov se opredeljujejo prostorsko-tehnicne zahteve za potrebe 

izvajanja ERP (ORG 4.1.16). Sem sodi zagotavljanje ustreznih prostorov za delovanje 

vseh entitet in tehnicno ter informacijsko opremljenost le-teh. Standardi opredeljujejo se 

organizacijo ustreznih resursov za komunikacijo z zunanjimi delezniki, predvsem z 

javnosuo in mediji (ORG 4.1.17) in cloveske ter materialne resurse (ORG 4.1.18), 

potrebne za izvajanje nalog s podrocji, ki so navedena v prejsnjih alinejah standardov. 

Ob tem se je potrebno zavedati, da so se sedanji standardi na tem podrocju 

oblikovali v zadnjem desetletju in se sele dobro razvijajo ter dopolnjujejo. 

4.2 Analiza organizacijske strukture po IATA-shemi 

V skiadu z navedenimi standardi so se znotraj industrije letalskih prevozov 

oblikovale razlicne sheme za postavitev organizacijske strukture Emergency Response. 

Glede na uporabo standardov so si sheme veCinoma med seboj vsebinsko precej 

podobne, delno se razlikujejo v terminologiji uporabljenih izrazov in v sami 

organizacijski shemi. 
lATA preko svojega Izobrazevalno razvojnega instituta s sedezem v Montrealu v 

Kanadi za prevoznike, ki so njeni cIani, organizira izobrazevanja za vodiine kadre na 

tem podrocju. V literaturi, namenjeni tem izobrazevanjem, lahko najdemo tudi osnovno 

shemo organizacije Odziva na nesrece in izredne dogodke v letalskem prevozniku. Ta 

shema je prikazana na sliki 4.1. 
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Slib 4.1 Osnovna organizacijska shema Odziva na nesrece in izredne dogodke v 

letalskem prevozniku 

Emergency 
Director 

Center za operativno 
kontrolo prometa 

I J 
~ 

Homebase temn Field team 
Special Assistance 

Teams (SAT) 

I 

Station support 
(Station Nearest) 

Vir: lATA 2006. 

Emergency Director (Manager) 

Za vodenje postopkov in procedur na nivoju letalskega prevoznika je neposredno 

odgovoren Emergency Director Vodja odziva na nesrece in izredne dogodke v 

letalskem prometu, ki je organizacijsko neposredno podrejen izvrsnemu poslovodnemu 

organu druzbe. Emergency Director naj bi bila oseba, ki dobro pozna naravo letalske 

operacije, hkrati pa je sposobna samostojno na podlagi kvalitetnih vhodnih informacij 

sprejemati odlocitve ob pomanjkanju easa za razmislek. Zaradi easovnega in 

odlocevalskega pritiska mora znati uporabljati prilagojene metode tehnike poslovodenja 

in vodenja sodelavcev (Dubrovski 2004, 131) . V primeru akutne krize, kot sta letalska 

nesreca ali izredni dogodek, pa Emergency Director prevzame vlogo operativnega vodje 

vseh dejavnosti v zvezi z resevanjem taksne krize. V takih primerih se rutinska opravila 

managerja umikajo inovativnim, enkratnim in posebnim odloCitvam, za katera so 

potrebna nova ali dodatna znanja in vesCine (Dubrovski 2004, 21). Tako njegovim 

odloCitvam s podrocja odziva na nesreco ali izredni dogodek sledi in jih uposteva tudi 

uprava druzbe in ostali managerji s posameznih podrocji. Seveda ti s svojimi 

kompetencami in informacijami dopolnjujejo njegova znanja in vesCine ter mu tako 
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pomagajo pri odlocanju. Ob pojemanju vplivov krize se tudi odlocevalska vloga 

Emergency Directorja pocasi zmanjsuje v skladu s postopnim prehajanjem procesov 

nazaj v utecene tire. 

Operations Control Center (OCC) 

Posebno vloga ima tukaj Operations Control Center - Center za operativno 

kontrolo prometa, ki je v primeru aktiviranja procedur 24 ur delujoca sluzba in je prvi 

kontakt za sprejem informacije 0 dogodku in tudi center, ki 0 dogodku obvesti 

Emergency Directorja, ter po njegovih navodilih glede na obseg dogodka se ostale 

elane Emergnecy Response Centra (ERC) in vodje teamov. Strukturo nadalje sestavljajo 

trije enako pomembni stebri organizacije, ki imajo vsak svoje podrocje delovanja. 

Njihovo delo je medsebojno mrezno prepleteno, vse skupaj pa koordinira tako 

imenovani Emergency Response Center (ERC) pod vodstvom Emergency Directorja. 

Home Base Team 

V Home base team Skupino v domaCi bazi so vkljuceni predstavniki vseh 

pomembnejsih podrocij delovanja letalskega prevoznika, kamor sodijo: letalska 

operativa, vzdrZevanje letal, sluzbe za oskrbo potnikov in letal, varovanje in vamost, 

finance, pravno-zavarovalniSki posli, korporativno komuniciranje in nekateri drugi. 

Predvideva se, da ta team sestavljajo najodgovomejse osebe za posamezna podrocja, ki 

imajo ustrezna pooblastila za sprejemanje odlocitev na najvisjem nivoju vodenja Home 

base team deluje v okviru ERC in je center koordinacije vseh aktivnosti. 

18 




Organiziranost odziva po mednarodnih standardih 

Slika 4.2 Kadrovska struktura in zasedenost Home Base T eama 

Home Base Team 

Koodinator Letalskega osebja (piloti) 


Koordinator kabinskega osebja 


Koordinator predstavnistev (Station support) 


Koordinator tehnicne pod pore 


Koordinator za prtljago in osebne predmete potnikov 


Koordinator za finance 


Koordinator tovora in poste 


Koordinator za zavarovanja in pravne zadeve 


Koordinator za informacijsko-komunikacijsko podporo 


Koordinator za krizno komuniciranje 


Koordinator za varnost in varovanje 


Kontrolor tehnicnega vzdrZevanja letal 


Vir: lATA 2006. 

Field Team 

Field Team3 je skupina strokovnjakov, ki pray tako pokriva v prejsnjem odstavku 

navedena podrocja. Bistvena razlika pa je ta, da je Field Team ekipa, ki jo prevoznik 

posJje na kraj dogodka. So torej predstavniki prevoznika na samem kraju nesrece ali 

izrednega dogodka in so zadolzeni za koordinacijo delovanja za svoja podrocja z 

lokalnimi akterji in sluzbami ter seveda z ERe oziroma Home Base Teamom. 

Posebna vloga v okviru celotne organizacije odziva na nesrece in izredne dogodke 

v letalskem prevozniku pa se, predvsem zaradi moznosti izredno hitrega pretoka 

informacij v dobi interneta in mobilnih komunikacij, pripisuje komuniciranju z 

J V literaturi se za Field Team uporabljajo tudi drugi izrazi. NajboJj pogosto Site Team ali 
Go Team. 
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javnostmi. V tern primeru gre za tako imenovano Krizno komuniciranje - Crisis 

Communication, ki ima svoje posebnosti in v ta namen obstajajo posebni prirocniki, ki 

obravnavajo izkljucno ta del odzivo. na nesrece in izredne dogodke v letalskem 

prevozniku. Predstavniki za krizno komuniciranje pa so za te naloge posebej 

usposobljeni strokovnjaki in so vkljuceni tako v Home Base kot tudi v Field team. Na 

tern podrocju se zato nekateri posluzujejo tudi outsourcinga (Dubrovski 2009) kot 

obIike zagotavljanja ustreznih strokovnjakov za kvalitetno obvladovanje podrocja. 

Special Assistance Teams (SAT) 

Medtem ko se fizicni vpliv nesrece pogosto konca ze v nekaj minutah, lahko druge 

posledice trajajo tedne, mesece ali celo leta. Vrsta raziskav je pokazala, da [ ...J je vse, 

kar se dogaja po nesreCi, pray tako pomembno ali pa celo bolj kot to, kar se dogaja med 

njo (Polic 1994, 14-15). 

Slika 4.3 Organizacijska shema SAT 

Partner Airline SATSpecial Assistance Teams 
CenterDirector 

I 
SAT Center 

Manager 

~ 
Telephone Enquiry 

Center 

Relief 
Team 

Logistic Team 

Site 
Team 

- Passenger 
Team 

Hotel 
Team 

Hospital 
Team 

Vir: Adria Airways 2008. 
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Z vidika zagotavljanja ustrezne pomoci in informacij zrtvam, ponesrecencem in 

njihovim svojcem ter prijateljem je pray SAT tisti del celotne organizacije, ki je 

kljucnega pomena za kvalitetno delovanje celotnega ustroja odzivanja na nesrece in 

izredne dogodke v letalskem prevozniku. Poglavitne naloge SAT-a so usmerjene v 

nUdenje vseh vrst pomoCi neposredno prizadetim. Tukaj je najpomembnejsa psihoioska 

pomoc prizadetim, nic manj pa ostale vrste pomoci, od materialne do logisticne in 

predvsem pravocasno in ustrezno informiranje vseh prizadetih. Slika 4.3 prikazuje 

podrocja, na katera je razdeljena organizacija SA T 

Telephone Enquiry Center (TEC) 

Namen TEC-a je pridobivanje informacij, s pomocjo katerih se lahko potrdi 

identiteta ponesrecencev, posredovanje potrjenih informacij 0 ponesrecencih prizadetim 

svojcem in prijateljem ter usmerjanje le-teh v center za pomoc svojcem, kjer so jim na 

voljo druge oblike pomoci. TEC pa tudi v posreduje nekatere informacije, potrebne 

zl10traj organizacije same, ki pa jih tu ne bomo posebej obravnavali. Del TEC-a je tudi 

Klicni Center Call Center (CC) , ki ima nalogo triaze klicoCih glede na njihovo 

upravicenost do koriscenja pomoci TEC-a. 

Passengers Team (PT) 

To je ekipa, ki je ustrezno usposobljena za nUdenje vseh vrst pomoci prizadetim. 

Ekipa deluje v okviru tako imenovanih Centrov za pomoc svojcem - Family Support 

Centers (FSC) , ki se ponavadi nahajajo na odhodnem in namembnem letaliscu 

ponesrecenega letala in na kraju v blizini dogodka, ce je ta izven sirsega obmocja prej 

navedenih letalisc. Pray tako pa cIani teh ekip nudijo pomoc v bolnisnicah, hotelih, na 

kraj ih nesrece in drugih lokacijah, kjer se prizadeti nahajajo. CIani te ekipe so 

usposobljeni za nUdenje osnovne psiholoske pomoci kot tudi drugih oblik humanitarne 

pomoCi in predvsem preverjenih informacij 0 ponesrecencih prizadetim. 

Logistic Team 

Kot ze ime pove, Je namen Logistic Teama nuditi Iogisticno podporo, tako 

prizadctim kot tudi znotraj same organizacije. Ena pomembnejsih nalog je organiziranje 

potovanja svojcev in prijateljev prizadetih na kraj dogodka ali v njegovo blizino. 

Zadolzeni so tudi za usmerjanje prizadetih na lokacijah, kjer se odvijajo aktivnosti v 

zvezi z dogodkom, in za zagotavljanje dostopnosti materialno-tehnicnih sredstev na teh 

krajih. Prav tako je njihova naloga organizacija in izvajanje prenosa dokumentacije med 

posameznimi enotami SAT-a. 
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ReliefTeam 

Delo, ki ga opravJjajo vsi vpleteni v ER~procedure, je ze v svoji osnovi precej 

stresno. Ker se ob letalski nesreCi po aktiviranju ER~procedur te izvajajo ponavadi nekaj 

dni ali pa v omejenem obsegu celo tednov, je potrebno za nemoteno izvajanje dela imeti 

v pripravljenosti del ekip, ki lahko v dolocenih casovnih intervalih zamenjajo svoje 

kolege, da se ti lahko spocijejo in regenerirajo ter tako pripravijo za ponovno delovanje. 

Stem namenom obstaja tako imenovan Relief Team, ki pa kot tak ni samostojen del 

organizacije, ampak zgolj del posameznih ekip, ki lahko zamenja svoje kolege in ga je 

treba ob nacrtovanju resursov upostevati pri izracunu potrebnega kadra. 

Usklajeno delovanje vseh navedenih delov SAT~a paje dolznost Vodje SAT-Centra 

- SAT Centre l'vfanager, ki skrbi za koordinacijo dela preko vodij posameznih prej 

navedenih entitet. SATC Manager je organizacijsko neposredno podrejen SAT 

Directorju, ta pa je direktna vez za koordinacijo SAT in ERC in je podrejen neposredno 

Emergency Directorju. 

Station Support 

Eno najpomembnejsih vlog v prvih urah po dogodku ima tako imenovano najblizje 

lokalno predstavniStvo prevoznika ali Station nearest. Stem izrazom se obravnava 

lokalno predstavnistvo prevoznika, ki se nahaja najblizje nesrecnemu dogodku. Ker se 

kar 80 odstotkov (IAT A 2006) letalskih nesrec zgodi v blizini letalisc ali na njih samih, 

je ponavadi kot Station nearest v tak dogodek vpleteno predstavnistvo prevoznika na 

odhodnem ali namembnem letaliscu. Ker v prvih urah po dogodku na kraju dogodka ni 

mozno vzpostaviti vseh struktur, potrebnih za ucinkovito delovanje, je toliko bolj 

pomembno, da so lokalni predstavniki prevoznika ustrezno seznanjeni in vkljuceni v 

sam proces odziva. Pray v prvih urah po dogodku so negotovost in pomanjkanje 

informacij pray tako pa potreba po pomoCi prizadetim najvecji. Pray tako so lokalni 

predstavniki prevoznika ponavadi tudi med prvimi obvesceni 0 takem dogodku s strani 

lokalnih oblasti. Tako lahko ob ustrezni predhodni organiziranosti in pripravi v 

sodelovanju z lokalnimi delezniki vzpostavijo dokaj ucinkovit prvi odziv na dogodek in 

pripravijo vse potrebno za prihod ekipe iz domace baze na kraj dogodka. Ker se kar stiri 

petine nesrec zgodi v blizini letalisc, imajo tudi letalisca vecinoma zelo dobro 

organiziranost odziva na nesrece in izredne dogodke in so tako lahko prizadetemu 

prevozniku v veliko pomoc pri izvajanju potrebnih aktivnosti. Station Support ima 

predvsem v prvih urah po dogodku precej pomembno vlogo, saj pokriva tako podrocje 

dela Field Teama kot tudi SAT~a, seveda v sodelovanju z lokalnimi delezniki. 
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Kadrovanje v teame 

Zaradi specificnosti funkcij v okviru Home Base in Field Teama so za posamezna 

podrocja potrebni kadri z do10cenimi profesionalnimi znanji znotraj letalskega 

prevoznika. Tako se na te funkcije praviloma delegirajo osebe, ki ta podrocja pokrivajo 

v okviru svojih delovnih mest znotraj druibe. V Home Base Team se ponavadi delegira 

kadre na nivoju vrhnjega managementa v druzbi, saj imajo pooblastila za neposredno 

sprejemanje kljucnih odlocitev, kar je v primeru nenadne akutne krize (Dubrovski 

2004), kar letalska nesreca vsekakor je, izrednega pomena za uCinkovit odziv nanjo. 

Njihovi namestniki v Home Base Teamu in pa cIani Field Teama pa so vodje 

posameznih organizacijskih ali funkcionalnih enot na nivoju srednjega managementa, ki 

imajo se vedno dovolj pooblastil za sprejemanje odlocitev in uCinkovito ukrepanje. 

Za razliko od zgoraj omenjenih teamov pa koncept SAT-a predvideva vkljucevanje 

prostovoljcev, ki se skozi posebej pripravljen program izbire in usposabljanja pripravijo 

za opravljanje nalog v okviru svojih teamov. Te prostovoljce se ponavadi pridobiva med 

aktivnimi, nekdanjimi in upokojenimi usluZbenci druibe in njihovimi svojci, saj so to 

osebe, ki so posredno ali neposredno povezane z letalskim prevoznikom in vecinoma 

poznajo okolje, v katerem delujejo kot prostovoljci. Iz izkusenj preteklih nesrec verno, 

pribliino koliko prostovoljcev je potrebnih za ustrezno obvladovanje situacije. Tako se 

je oblikovalo pravilo, da naj bi v okviru SAT-a bili na voljo trije do stirje prostovoljci na 

vsakega potnika oziroma v okviru posameznega prevoznika 3 do 4-kratno stevilo 

prostovoljcev glede na stevilo sedezev najvecjega letala v floti. Pri velikih letalskih 

prevoznikih, ki zaradi svojega obsega delovanja velikokrat pokrivajo celoten spekter 

storitev v industriji letalskih prevozov in imajo zato tudi temu primeren kadrovski 

potencial, pridobivanje teh prostovoljcev ponavadi ne predstavlja velikega problema. 

Tudi samo usposabljanje prostovoljcev je zaradi zadostnih resursov laZje kot pri 

manjsih prevoznikih. Pri manjsih prevoznikih, predvsem takih, ki v svoji floti nimajo 

velikega stevila letal, imajo pa letala z vecjim stevilom sedezev, pa naletimo na tezavo, 

ko stevilo potrebnih prostovoljcev za zadovoljevanje kriterija 3-4 prostovoljci na 

stevilo sedezev najvecjega letala, doseze ali celo preseze stevilo vseh zaposlenih v 

druibi. Seveda ne moremo racunati stem, da bo lahko veCina zaposlenih sodelovala kot 

prostovoijci, zato je potrebno v taksnih primerih iskati druge resitve. V naslednjem 

poglavju born podrobno opisal posebnosti in omejitve pri organiziranju odziva na 

nesrece in izredne dogodke pri malih letalskih prevoznikih in prikazal moine resitve za 

ta segment prevoznikov. 
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5 ORGANIZRANOST PRI MAJHNIH LETALSKIH PREVOZNIKIH 

5.1 Delitev letalskih prevoznikov glede na velikost 

Po definiciji Slovarja terminologije potovanja in turizma (Beaver 2005, 266) se 

letalski prevozniki delijo na regionalne, nacionalne in velike. Po tej delitvi, povzeti po 

US DOT (United States Definitions Of Terms). se za regionalnega prevoznika steje 

prevoznik, ki ima letno do 100 milijonov ameriskih dolarjev CUSO) prihodkov. 

Prevozniki z letnimi prihodki med 100 milijoni in 1 milijardo USO se po tej definicij i 

obravnavajo kot nacionalni prevozniki, medtem ko se prevozniki s prihodki, vecjimi od 

I milijarde USO stejejo za velike letalske prevoznike. To je seveda sarno ena od moznih 

delitev letalskih prevoznikov, ki pa ne uposteva sestave in velikosti flote, podrocja in 

vrste operacije, stevila zaposlenih ter skupnega stevila prepeljanih potnikov v 

opazovanem obdobju. 

Zdruzenje Star Alliance je bilo ustanovljeno leta 1997 kot prvo globalno zdruzenje 

letalskih prevoznikov, ki mednarodnim potnikom zagotavlja povezave v vse dele sveta, 

priznanje ugodnosti po vsem svetu in moznost neprekinjenega potovanja. Ciani 

zdruzenja so Adria Airways, d d, Air Canada. Air China, Air New Zealand, ANA, 

Asiana Airlines, Austrian, Bluel, bmi, Croatia Airlines, EgyptAir, LOT Polish Airlines, 

Ll(fihansa, Scandinavian Airlines, Shanghai Airlines, Singapore Airlines, South African 

Airways, Spanair. SWISS, TAP Portugal, Turkish Airlines, Thai Airways, United in US 

Airways. Aegean Airlines, Air India, Brussels Airlines, Continental Airlines in TAM pa 

bodo v kratkem sprejeti v zdruzenje. Prevozniki mreze Star Alliance opravijo dnevno 

vee kot 19.500 letov na 1.071 destinacijah v 171 drzavah. Iz tabele 5.1 so razvidni 

tizicni podatki, ki jih pray tako lahko vzamemo za merilo pri klasiticiranju letalskih 

prevoznikov na majhne, srednje in velike. Najvecji med njimi je po vseh stirih 

primerjalnih parametrih nemska Lufthansa s floto 534 letal in preko 108.000 

zaposlenimi. Sledita ji dye druzbi iz Zdruzenih drzav Amerike; United in US Airways, 

ki ju pray tako lahko uvrstimo med najvecje. Na koncu razpredelnice pa so trije 

najmanjsi prevozniki v zdruzenju; Adria Airways, d d, Bluel in Croatia Airlines. 

Ceprav sta tako Adria Airways, d d. kot tudi Croatia Airlines tako imenovana 

nacionalna prevoznika, pa v globalnem smislu sodita med majhne letalske druzbe. In 

pray na primeru Adrie Airways, d d, ki ga born obravnaval kot primer majhnega 

letalskega prevoznika, born poskusal ugotoviti posebnosti in omejitve malih letalskih 

prevoznikov in v nadaljevanju predstaviti alternativne resitve organizacije odziva ob 

nesrecah in izrednih dogodkih. 

Tabela 5.1 na naslednji strani prikazt1je fizicne kazalce za 24 letalskih prevoznikov, 

ki so zdruzeni v Star Alliance. 
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Tabela S.l Fizicni kazalci clanov zdruzenja Star Alliance 

Prevoznik DestinacijeStevilo Stevilo Potniki v 

letal zaposlenih mlO 

534 108.123 70,5 206 


United 409 49.500 61,1 200 

US Airways 356 36.500 66,1 206 

Air Canada 335 27.619 29 174 

Air China 220 19.972 34,84 121 

ANA 216 22.170 51 77 

SAS 181 7.336 25,4 141 

Turkish Airlines 130 11.520 22,53 145 

Singapore Airlines 102 13.924 15,94 65 

Austrian 100 8.031 10,8 130 

Air New Zealand 96 10.829 11,7 49 

Thai 88 26.897 19,6 74 

Swiss 77 7.000 13,5 76 

Asiana airlines 69 8.391 11,83 82 

TAP Portugal 69 6.300 8,74 26 

Shanghai Airlines 59 5.460 7,48 71 

bmi 52 5.016 10,6 48 

South African Airlines 52 7.977 7,54 36 

LOT Polish Airlines 51 3.600 3,9 50 

EgyptAir 50 7.300 7,8 69 

Spanair 48 2.900 10,2 27 

Adria Airways. d. d. 15 718 1,30 21 

Blue] 12 450 1,62 22 

Croatia Airlines 12 1.022 1,58 ni podatka 

Vir: Star Alliance 2009. 
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5.2 Posebnosti in omejitve pri majhnih letalskih prevoznikih 

Dejstvo je, da rnorajo tudi rnajhni letalski prevozniki izpolnjevati dolocene 

standarde, ce zelijo na trgu enakopravno sodelovati in se vkljucevati v konkurencno 

tekrno. V tern prirneru so v zadnjern desetletju postali aktualni standardi IOSA, ki so bili 

za podrocje odziva na nesrece in izredne dogodke predstavljeni v prejsnjern poglavju. 

Za doseganje teh standardov pa so potrebni ustrezni resursi, pri katerih so lahko rnajhni 

prevozniki glede na svojo velikost pogosto ornejeni. Ze ko prirnerjarno podatke iz tabele 

5.1, lahko vidirno, da je razrnerje rned stevilorn letal pri enern najvecjih prevoznikov in 

Adrio Airways prib1izno 27: 1, razrnerje stevila zaposlenih pa kar 69: 1. 

Emergency Director (Manager) 

Ce zacnern pri vrhu strukture, irnajo veliki prevozniki za podrocje odziva na 

nesrece in izredne dogodke v svoji strukturi predvidene sarnostojne oddelke, kjer je 

Emergency Director zgolj izvrsilni organ za izvajanje procedur v prirneru aktiviranja \e

teh. Odgovornost za izvedbo vseh aktivnosti v fazah nacrtovanja, priprave in 

usposabljanja pa je nalozena tako irnenovanernu Emergency Response Managerju in 

njernu podrejenirn Emergency Response Plannerjem. Vse te zadolzitve opravlja kader, 

ki se ukvarja izkljucno stem podrocjern in nirna drugih zadolzitev. Ze na tern nivoju pa 

se priprava posameznih delov planov in pridobivanja ter organiziranja resursov lahko 

razdeli na posarnezna podrocja, za katera so zadolzeni posarnezni specialisti. Majhni 

prevozniki pa rnorajo zaradi ornejenih financnih sredstev v pogojih zaostrene 

konkurence, ki vlada na tern podrocju, pogosto funkciji Emergency Response 

Managerja in Emergency Directorja zdruiiti. 

Operations Control Center (OCC) 

Druga funkcionalna enota je Operations Control Center (OCC). OCC je 24 ur 

dnevno delujoca sluzba, ki v prirneru nesrece ali izrednega dogodka pravilorna sprejme 

obvestilo 0 takem dogodku in ima nalogo sproziti alarm znotraj prevoznika in 0 tern 

najprej obvestiti Emergency Directorja ter po njegovem navodilu glede na vrsto 

dogodka se ostale clane Home Base Teama in vodje ostalih teamov. V velikih 

prevoznikih se zaradi obsega [lote, naloge zaposlenih v OCC ponavadi delijo na 

posamezna funkcionalna podrocja (Crew Control, Flight Watch, Flight dispatch) ali 

kako drugace. Medtern ko so v manjsih prevoznikih te funkcije delno ali v celoti 

zdruzene, glede na obseg prorneta pa je za iste delovne naloge v izmeni povecano 

stevilo operativcev, ki so medsebojno zamenljivi. Stevilo operativcev v izmeni je 

prilagojeno normalnernu ali za krajsi cas povecanemu obsegu dela. V prirneru 

nenadnega dogodka, kot je nesreca, ki je hkrati tudi kriza (Levinson; Granot 2002, 223) 

pa se obseg dela v trenutku izredno poveca. Ker je istocasno potrebno zagotoviti 
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kontinuiranost dela (Levinson; Granot 2002, 220), OZlroma operacije letenja, je 

potrebno obremenitev operativcev v Cim krajsem casu zmanjsati. To se doseze s hitro 

vzpostavitvijo strukture ERC-a, ki pa je pogojena z uCinkovitostjo obvescanja clanov 

teamov. To pa lahko uresniCimo z avtomatizacijo obvescanja s pomoejo sodobne 

tehnologije. 

Home Base Team 

Kot sem ze navedel, je to skupina strokovnjakov, ki tvori ERC in v primeru nesreee 

ali izrednega dogodka pod vodstvom Emergency Directorja prevzame kratkoroeno 

upravljanje druzbe, ki se sooea z nenadno akutno krizo (Dubrovski 2004). Nedavne 

izkusnje so pokazale, da je interes javnosti, predvsem pa medijev, ki posredno 

oblikujejo javno mnenje, za tak dogodek najvecji v prvih nekaj urah in dneh po 

dogodku. Spremljal sem porocanje enega od slovenskih dnevnih easnikov 0 nesreCi 

letala prevoznika AirFrance junija 2009 nad Atlantskim oceanom. Novica je bila na 

prvi strani sarno prva dva dni po nesreCi. Potem se je pisanje 0 nesreei preselilo med 

ostale novice v rubriko kronika in clanki so postajali vse krajsi in manj opazni. Po 

priblizno desetih dneh pa so povsem izginili. Le se enkrat se je novica pojavila na prvi 

strani, in sicer ko so svet obkrozile fotografije ostankov repa letala, ki so ga nasii v 

Atlantiku. Pray zaradi tega je odziv prevoznika v prvih urah izrednega pomena za 

bodoeo podobo druzbe v javnosti. Predvsem pravoeasno posredovanje preverjenih 

inforrnacij prizadetim in javnosti ima velik pomen. Stern pa pride do veljave 

ucinkovitost in usposobljenost odgovornih za stike z javnosti. Temu podrocju je 

posveeen tudi poseben priroenik Crisis Communications lUanual (Adria Airways 2004). 

Pray tako pa je v Driavnem nacrtu zascite in resevanja ob nesreCi zrakoplova 

predvidena ustanovitev skupnega informacijskega centra s prizadetim letalskim 

prevoznikom (Vlada RS 2009, 26). Veliki letalski prevozniki imajo ponavadi 

kadrovsko dobro podprte sluzbe za komuniciranje z javnostmi. Temu primerno se lahko 

odzovejo tudi na izzive kriznega komuniciranja. Pri majhnih prevoznikih pa so tudi 

oddelki za komuniciranje z javnostmi prilagojeni velikosti prevoznika, kar pa ponavadi 

kadrovsko ne zadosti izpostavljenosti podrocja v primeru krize in kriznega 

komuniciranja Home Base Team v nadaljevanju sestavljajo se vodilni predstavniki 

ostalih funkcionalnih enot druzbe, ki pa so v svojem delu manj izpostavljeni in imajo s 

pomoejo zaposlenih v svojih funkcionalnih enotah in eventualnimi zunanjimi sodelavci 

(zavarovalnice, pravne pisarne, pogodbene ali lastne varnostne siuzbe, idr ....) zadosten 

potencial za obvladovanje situacije. 
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Field Team 

Zasedba Field Teama je delno zrcalna slika zasedbe Home Base Teama, stem da 

slednji deluje na obmocju nesrece ali izrednega dogodka oziroma v njegovi neposredni 

blizini. Field team ima svojega vodjo. Ker je ena od nalog prevoznika tudi sodelovanje 

s preiskovalci letalske nesrece in pa sarno odstranjevanje ostankov ponesrecenega letala 

(leAO Annex 14), je pogosta praksa, da je vodja tega teama strokovnjak z letalsko

tehnicnega podrocja, ki s svojirn znanjern lahko nudi ustrezno podporo. Ostale polozaje 

v Field Teamu pa zopet zasedajo strokovnjaki s posameznih podroCij delovanja 

letalskega prevoznika. V praksi so to ponavadi vodje na nivoju srednjega rnanagernenta. 

Tudi v tern tearnu je najbolj izpostavljena vloga osebja, zadolzenega za komuniciranje z 

javnostrni. Pray njihovo delo bo na kraju dogodka toliko bolj izpostavljeno, saj je tam 

koncentracija predstavnikov rnedijev najvecja in pritisk nanje najvecji. Majhni letalski 

prevozniki pa so lahko, zaradi ornejenosti svojih resursov pray na tern podrocju, najbo\j 

ranljivi in podvrZeni napacnim ravnanjem. Zato je potrebno pray podroeje kriznega 

komuniciranja v Field Teamu ustrezno kadrovsko podpreti, ee je potrebno tudi s 

pomocjo pogodbenih zunanjih sodelaveev. 

Special Assistance Teams (SAT) 

Ce se pri prej omenjenih stebrih Organizaeije odziva na nesreee in izredne dogodke 

v letalskem prevozniku elane tearnov kadruje na podlagi profesionalnih specialnosti 

znotraj druzbe, pa to ne velja za elane SAT-a. V teh tearnih so vkljuceni pravilorna 

prostovoljei, ki jih na podlagi internega povabila k sodelovanju pridobivarno med 

zaposlenirni in njihovirni bliznjirni ter tudi upokojenirni in nekdanjirni usluzbenci 

druzbe. Glede na zahtevan obseg teh teamov4 irnajo veliki letalski prevozniki z vee tisoc 

zaposlenirni dovolj veliko bazo za pridobivanje ustreznih kandidatov tako po 

kvantitativnern kot kvalitativnern rnerilu. Medtern pa se rnajhni prevozniki tukaj soocajo 

s pomanjkanjem dovolj velike baze kandidatov, zato se rnorajo zatekati k drugim 

resitvarn za dopolnitev teh skupin prostovoljeev. Pri rnajhnih letalskih prevoznikih pa se 

kot ornejitev pojavlja tudi ekonornski vidik. Za sarno pridobivanje, pozitivno selekeijo 

in strokovno usposabljanje je potrebno zagotoviti doloeena finanena sredstva. Manjsi 

kot je letalski prevoznik, sorazrnerno vecji je vlozek financnih sredstev na enoto, saj je 

rnanj moznosti, da se postopki izvedejo v okviru druzbe z lastnirn kadrorn. Pray tako je 

potem, ko posamezniki ze postanejo usposobljeni cIani teamov, potrebno doloceno 

vlaganje v rnotivaeijo in vzdrzevanje tearnov, sieer lahko pride do t1uktuacije 

prostovoljeev, kar pa porneni ponovno angaziranje resursov za pridobivanje in 

usposabljanje novih. Naslednjo ornejitev pri majhnih letalskih prevoznikih lahko 

4 Po izkusnjah preteklih nesrec je potrebno stevilo angaiiranih prostovoljcev enako 3-4
kratniku steviJa potnikov na Ietalu. 
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predstavljajo jezikovne omejitve prostovoljcev. Ker majhni letalski prevozniki delujejo 

na geografsko manjsem prostoru in svojo operacijo pogosto izvajajo iz ene operativne 

baze,5 tudi zaposleni veCinoma prihajajo iz enega jezikovnega podrocja. Znanje tujih 

jezikov je tako ornejeno na vecje svetovne jezike in rnorda jezike neposrednih sosednjih 

drZav. Ker pa potniki teh prevoznikov pogosto prihajajo iz geografsko sirsega podrocja, 

lahko pride do ornejenih moznosti sporazumevanja in komunikacije s prizadetimi 

osebarni v primeru nesrece ali izrednega dogodka. Veliki prevozniki imajo lahko zaradi 

obsega svoje operacije vanjo vpletenih vecje stevilo osebja in tudi osebje lokalnih 

predstavnistev je stevilnejse, kar jim ornogoca pridobivanje prostovoljcev za delo v 

tearnih, ki skrbijo za prizadete, tudi iz tega vira. Pray rnoznost pridobivanja 

prostovoljcev za SAT iz baze lokalnih predstavnistev omogoca se eno prednost velikih 

prevoznikov. To je reakcijski cas, v katerem so prostovoljci, ki se nahajajo v blizini 

mesta dogodka, lahko na lokacijah, kjer so potrebni. V primeru majhnih prevoznikov se 

ta povecuje s povecevanjem oddaljenosti dogodka od domace operativne baze, v okolici 

katere se prostovoljci nahajajo. Tudi ko so prostovoljci enkrat aktivirani in zbrani na 

predvidenern mestu, je potrebno poskrbeti za njihov transport na mesto dogodka. To pa 

zahteva nekaj casa, kar pa zmanjsuje uCinkovitost odziva. 

Station Support 

Lokalna predstavnistva prevoznika predstavljajo tisti del organizacije odziva na 

nesrece in izredne dogodke, ki lahko pomembno vplivajo na ucinkovitost odziva. Ker se 

ta predstavnistva ponavadi nahajajo v blizini kraja nesrece,6 je osebje teh 

predstavnistev lahko prvo, ki je obvesceno 0 dogodku. Ce pa ze ni prvo, ki je 

obvesceno, pa se lahko prvo pojavi na kraju dogodka ali v njegovi blizini. Stem pa tudi 

prvo prevzame naloge s podrocja odziva na nesrece in izredne dogodke. Te naloge 

predstavljajo predvsem koordinacijo in izmenjavo informacij s predstavniki lokalnih 

sluzb, ki so vpletene v procese iskanja, resevanja, vzpostavitev in vzdrzevanja povezave 

neposredno s prizadetim prevoznikom. Ker so v prvih urah po nesreCi edino osebje, ki 

lahko zastopa interese prevoznika na kraju dogodka, morajo biti pripravljena prevzemati 

del celotnega spleta nalog, ki jih sicer opravljajo posamezni deli Field teama in SAT-a. 

Vecji prevozniki imajo zaradi svoje velikosti na dolocenih destinacijah lastna 

komercialna predstavnistva in tudi sluzbe za sprejem, odpravo in oskrbo letal ter te 

usluge nUdijo tudi ostalim prevoznikom. Zaradi tega so kadrovsko in tehnicno dobro 

5 Operativna baza ali Home base je letalisce, katerega prevoznik koristi kot tisto, S katerega 
izvaja glavnino svoje operacije. Ponavadi ima tam ali v neposredni blizini tudi svoj sedez in na 
tej lokaciji vecino zaposlenih. 

6 Po razlicnih statistikah se okrog 89 % letalskih nesrec zgodi v dveh fazah leta. Prvaje od 
vziga motorjev do dosezene normalne viSine leta (cruising level). Druga faza pa je od trenutka, 
ko letalo zapusti to viSino pa do ugasanja motorjev na manevrskih povrsinah letalisca. 
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oskrbljena in lahko samostojno ali v sodelovanju z lokalnimi akterji organizirajo odziv 

na naCin, kot je bil omenjen v prejsnjem poglavju. Medtem pa se majhni prevozniki, 

razen lokalnih komercialnih predstavnistev, za storitve sprejema, odprave in oskrbe letal 

posluzujejo outsourcinga (Dubrovski 2009, 139) in tako sklepajo pogodbena razmerja z 

zunanjimi izvajalci teh storitev. Izvajanje nalog s podrocja odziva na nesrece in izredne 

dogodke pa je v primeru takih pogodbenih razmerij dodatna storitev, ki pomeni dodatno 

financno obremenitev narocnika storitve, v tern primeru letalskega prevoznika. 

5.3 Alternativne resitve za male letalske prevoznike 

5.3.1 Splosno 0 alternativah sodelovanja 

Zaradi vseh prej nastetih posebnosti in omejitev pri majhnih prevoznikih je njihov 

management pri vzpostavljanju strukture odziva na nesrece in izredne dogodke 

postavljen pred izziv, kako kljub omejenosti resursov sistem postaviti tako, da bo 

vseeno zadovoljeval kriterije standardov/ ki opredeljujejo mini maine zahteve za 

organiziranost in kadrovsko zasedbo teh sluzb znotraj prevoznika. Le ob upostevanju in 

vpeljavi teh standardov lahko prevoznik enakovredno z drugimi, sebi primerljivimi 

prevozniki, konkurira na zahtevnem mednarodnem trgu ter se vkljucuje v mednarodne 

povezave, ki mu omogocajo delovanje in obstoj na trziscu. Za posamezne dele strukture 

organizacije odziva na nesrece in izredne dogodke se posluzujejo razlicnih oblik 

alternativnih reSitev za zagotavljanje cloveskih virov, potrebnih za organizacijo in 

delovanje teh struktur. Resitve pogosto temeljijo na sinergijskih uCinkih nekapitalskih 

poslovnih povezav in strateskih partnerstvih (Dubrovski 2009), specificnih za letalski 

promet. 

Eno od takih poslovnih sodelovanj je tako imenovano Codeshare partnerstvo ali 

deEtev linije. To je oblika sodelovanja med dvema prevoznikoma, ki se je razvila proti 

koncu osemdesetih let dvajsetega stoletja, pred nastankom prvih tako imenovanih 

A irline A lliancei- zdruzenj letalskih prevoznikov. Znacilnosti tega partnerstva so v tern, 

da se dva (ali v nekaterih primerih vee) letalska prevoznika na doloceni liniji, namesto 

da bi si neposredno konkurirala, opravljata lete v dogovoru. Tako leti na doloeeni liniji 

Jetalo in posadka enega prevoznika, sedeze na tern letalu pa prodajata glede na dolocila 

sporazuma oba prevoznika, vsak pod svojo stevilko. Prevoznika si delita tudi dolocene 

stroske in medsebojno opravljata dolocene storitve en za drugega. Ker so torej na takem 

letu potniki, ki potujejo s prevoznimi dokumenti - vozovnicami obeh prevoznikov, 

imata posledicno oba prevoznika dolocene odgovornosti do potnikov. Zato imata 

prevoznika interes sodelovati tudi na podrocju odziva na nesrece in izredne dogodke. 

7 	 Standardi so podrobno navedeni v 4. poglavju. 

Komercialna zdruzenja letalskih prevoznikov na globalnem nivoju. 
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V devetdesetih letih 20. stoletja so v svetu zacela nastajati prva vecja strateska 

zaveznistva letalskih prevoznikov na globalnem nivoju. Nekatera od njih (Wings. 

Qualiflyer) so danes ze preteklost. Na podrocju prevoza potnikov so po podatkih iz 

decem bra 2008 tri najvecja zdruzenja; Star Alliance, Sky Team in Oneworld. Tabela 5.2 

prikazuje nekatere fizicne podatke in trzni delei teh treh zdruze~j. V tabeli so za 

primerjavo navedeni se podatki za preostale prevoznike zunaj teh treh zdruzenj. Podatki 

kazejo stevilo prepeljanih potnikov, prihodke in trini delei zdruzenj. Dodatno pa je 

navedeno se stevilo destinacij, ki jih operirajo. Ce podatkom za trenutno najvecje 

zdruzenje Star Alliance dodamo stevilo zaposlenih, ki se v prevoznikih tega zdruzenja 

priblizuje stevilki 400.000, lahko vidimo, kaksen kadrovski potencial predstavlja tako 

zdruzenje. Ce se sarno del tega potenciala ustrezno organizira v obliki usposobljenih 

prostovoljcev in drugega kadra za potrebe odziva na nesrece in izredne dogodke, to 

pomeni veliko prednost za vse clane zdruzenja v smislu ucinkovitega odziva. Na ta 

naCin lahko sinergijske ucinke izrabijo tudi majhni prevozniki v okviru zdruzenja. 

Tabela 5.2 Fizicni podatki in trzni delez zdruzenj letalskih prevoznikov 

Star Alliance SkyTeam Oneworld Ostali 

Letno potnikov 499,90 mio 462 mio 328,63 mia. 489 mia. 

Destinacije 912 905 673 

Prihodki (Mlrd 

USD) 
141,71 97,9 99,78 113 

Trzni delez 29,3 % 20,6 % 23,2 % 26,9% 

Vir: Wikipedia 2008. 

Izven poslovnih povezav med letalskimi prevozniki pa na drzavni ravni v 

Republiki Sloveniji Drzavni nacrt zascite in rdevanja ob nesreCi zrakoplova pray tako 

predvideva dolocene aktivnosti za pomoc ogrozenim in prizadetim. Nacrt predvideva 

ustanovitev skupnega informacijskega centra za ogrozene in prizadete (URSZR 2009, 

26). Tako je pri njihovi pomoci predvideno sodelovanje (URSZR 2009, 46-47) 

razlicnih strokovnjakov, kot so psihologi, terapevti, duhovniki, prevajalci in drugi. Te 

strokovnjake zagotavljajo razlicne sluzbe in organizacije, kot so socialna in zdravstvena 

sluzba, RdeCi kriz Slovenije, Karitas, verske skupnosti in druge vladne ter nevladne 

sluzbe, humanitarne organizacije ter zdruzenja. Tudi s pomocjo teh akterjev je 
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ukrepanje v primeru nesrece ali izrednega dogodka pri majhnih letalskih prevoznikih 

uCinkovitejse injim pomaga zapolniti morebiten kadrovski primanjkljaj samih sluzb. 

ICAO-dokument st. 9137 (Airport Services Manual) v svojem 7. poglavju 

obravnava pripravo in izvajanje planov za posredovanje ob nesrecah in izrednih 

dogodkih in se nanasa na letalisca. Upravljavci letaliSc na podlagi tega prirocnika 

pripravljajo svoje plane odzivanja na nesrece in izredne dogodke, ki v skladu s 

smernicami v navedenem dokumentu predvidevajo tudi oskrbo zrtev. V ta namen plani 

vkljucujejo pripravo prostorov in zagotavljanje osebja za oskrbo zrtev. Letalski 

prevozniki, predvsem tisti, ki so zaradi svoje velikosti kadrovsko omejeni, lahko pri 

organizaciji lastnega odziva na nesrece in izredne dogodke izkoristijo moznosti, ki jih 

letaliski plani omogocajo. 

Kot poseben clen v tej organizaciji odziva na nesrece in izredne dogodke v 

letalskem prometu pa nastopajo specializirani ponudniki storitev s podrocja odziva na 

masovne nesrece. To so zasebne druzbe, ki svojim strankam ponujajo celoten spekter 

storitev za podrocje odziva na velike nesrece in imajo tehnicne, materialne in kadrovske 

potenciale za pripravo in odziv na take dogodke. Sposobni so posredovati kjerkoli in 

kadarkoli. Tudi s pomocjo njihovih storitev lahko majhni prevozniki zapolnijo 

primanjkljaj v svojih resursih. 

5.3.2 Sodelovanje na osnovi delitve linije - Code sharing partnerstva 

Tako imenovani sporazum 0 delitvi linije - Code sharing je sporazum, na osnovi 

katerega lete na doloceni liniji opravlja sarno en prevoznik, prodajajo pa se tako pod 

stevilko tega prevoznika kot tudi pod stevilko leta njegovega partnerja (Svajger 2003). 

Ker pa potniki na letih v primeru Code sharing sporazuma potujejo s potovalnimi 

dokumenti prevoznika, za njegovega partnerja to pomeni tudi odgovornost izdajatelja 

potovalnega dokumenta. Zato pa sporazumi vkljucujejo tudi dogovore med partnerjema 

o naCinu sodelovanja in medsebojnih obveznostih v primeru nesrece ali izrednega 

dogodka. Vodenje aktivnosti na nivoju Emergency Directorja in ERC-a v zvezi s takim 

dogodkom je naloga prevoznika, ki izvaja tak let.9 Je pa v primeru potrebe po aktivaciji 

teh procedur prevoznik izvajalec leta dolzan brez odlasanja obvestiti 0 dogodku tudi 

svojega Code share partnerja. V sodelovanju s partnerjem nadaljuje izvajanje potrebnih 

aktivnosti za po moe prizadetim. Code share partner lahko tako nudi pomoc pri 

obvladovanju naslednjih podroCij odziva na nesrece in izredne dogodke: 

- SAT Passenger Team: v velik veCini primerov ima code share partner vsaj del 

svojega osebja in tudi prostovoljcev lociranih v blizini enega od letalisc, med 

katerima je operiralo prizadeto letalo. V primeru nesrece ali izrednega dogodka se 

9 V strokovni terminologiji se uporablja izraz Operating Carrier. 
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bodo svojci zrtev lO ali pa zrtve same najprej pojavili pray na teh letalisCih. Tam bo 

torej pornoe v obliki posredovanja ustreznih inforrnacij, psiholoske pomoei in 

drugih oblik asistence prizadetim najprej potrebna. Code share partner lahko tako 

asistenco na svoji lokaciji zagotovi bistveno prej kot operator prizadetega letala. 

Tudi dodatno osebje, ki lahko nudi organizirano pomoe, je vsekakor dobrodoslo. 

Pray tako pa lahko pornernbno vlogo pri sodelovanju osebja Code share partnerja 

igra tudi kulturno-religiozni in jezikovni vidik tistih, ki pomoe nudijo. Sploh to 

lahko pride do izraza, ko partnerja izhajata iz razlienih kulturnih ali celo religioznih 

podrocij. 

- TEC: v primeru nesreee ali izrednega dogodka so prevozniki dolzni sami ali pa v 

nekaterih primerih skupaj z oblastrni vzpostaviti informacijski center za prizadete 

(URSlR 2009, 46). Ta preko objavljene, ponavadi brezplacne telefonske stevilke 

klicnega centra, prizadetim lahko posreduje informacije in jih napoti na ustrezne 

kraje, kjer so delezni ostalih oblik pomoei. laradi rnnozice klicev v takih primerih 

zelo pogosto pride do preobrernenitev klicnih centrov, sploh pri majhnih 

prevoznikih, kjer so ti prilagojeni kapacitetam teh prevoznikov. lato lahko ob 

ustrezni povezavi klicnih centrov obeh partnerjev v takih primerih bistveno 

izboljsarno odzivnost le-teh in se tudi izognemo preobremenitvam tako osebja kot 

tehnike. Pray tako pa stern lahko razsirimo jezikovne kapacitete operaterjev v teh 

centrih. 

- SAT Logistic Team: naloge te skupine vkljueujejo pomoe pn orgamzaclJI 

logistiene podpore tako prizadetirn kot tudi sarnim izvajalcern pornoei prizadetirn. 

Kot sern ze prej omenil, je lahko sarna prisotnost na doloeeni lokaciji in poznavanje 

lokalnih razmer bistvena prednost pri uCinkovitem odzivu na nesreeo ali izredni 

dogodek. laradi poznavanja lokalnih razrner lahko osebje code share partnerja 

bistveno pripomore k ueinkoviti organizaciji 10gistiCne podpore na svoji lokaciji in 

stem tudi kadrovsko okrepi osebje operatorja prizadetega letala. 

5.3.3 Sodelovanje v okviru zdrufenj letalskih prevoznikov 

Code sharing je torej oblika povezovanja med letalskimi prevozniki na doloeenih 

linijah, ki sodelujocima prevoznikoma omogoca znizanje stroskov in povecanje 

donosnosti na podlagi sodelovanja narnesto konkuriranja in je omejena na dolocene 

linije, ki bi jih dva prevoznika sicer operirala vzporedno. Pri Code share sodelovanju 

ponavadi ne prihaja do viSjih oblik poslovnega povezovanja, kot so trzenje skupnih 

10 Uporabljen izraz se nanasa tako na smrtne zrtve kot tudi na preZivele poskodovane in 
tudi neposkodovane v obravnavanem dogodku. 
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produktov (Programi zvestobe), uporaba enotnih standardov storitev In podobno. 

Prevozniki sami so medsebojno ponavadi neodvisni. Nadgradnja te oblike sodelovanja 

paje povezovanje letalskih prevoznikov v komercialna zdruzenja letalskih prevoznikov, 

kot so to Star Alliance. Sky Team ali Oneworld, kjer pa sodelovanje temelji na sistemu 

oblikovanja mreze letov, kjer potnika od zacetne do koncne destinacije prepeljejo letala 

prevoznikov clanov posameznega zdruzenja. Potnik na ta nacin enostavneje potuje, 

poleg tega pa lahko pridobiva dodatne ugodnosti tudi na racun programov zvestobe. 

Pray tako pa imajo na racun taksnega sodelovanja koristi seveda tudi prevozniki. Da pa 

lahko potniku nudijo ustrezen nivo skupne storitve, morajo poleg ostalega upostevati 

tudi enotne standarde na vee podrocjih svojega delovanja. To velja tudi za podrocje 

odziva na nesrece in izredne dogodke. Kot primer born tokrat navedel najvecje tako 

zdruzenje letalskih prevoznikov Star Alliance, katerega clanje tudi Adria Airways, d d. 

V okviru delovnih teles zdruzenja delujejo tudi tako imenovane akcijske skupine, ki 

oblikujejo enotne standarde za posamezna podrocja. Na podrocju odziva na nesrece in 

izredne dogodke deluje tako imenovana Emergency Response Action Group (ERAG). 

Njena osnovna naloga je oblikovanje skupnih politik odziva na letalske nesrece in 

izredne dogodke za prevoznike clane zdruzenja. Rezultat njenega dela je prirocnik, 

imenovan Star Alliance Emergency Response Policies and Procedures. 

Namen medsebojnega sodelovanja je podpora koordinaciji procesov odziva na 

nesrece in izredne dogodke med prevozniki cIani Star Alliance s ciljem povecanja 

uCinkovitosti tega odziva. Procedure v prirocniku predvidevajo medsebojno obvescanje 

clanov zdruzenja v primeru nesrece ali izrednega dogodka in vzajemno pomoc med 

ciani zdruzenja. Pomoc temelji na principu Prevoznika asistenta - Assisting carrier 

(Star Alliance Emergency Response Policies & Procedures (SAERP) 2009, 8). To je 

prevoznik clan Star Alliance, ki s svojim osebjem v primeru nesrece nudi pomoc 

prevozniku operatorju - Operating carrirer (SAERP 2009, 10). Za dobro obvladovanje 

in vodenje sistema je pomembno ucinkovito medsebojno obvescanje clanov, ki poteka 

preko v naprej pripravljenih procedur (SAERP 2009, 20). Ko so vsi prevozniki cIani 

Star Alliance obvesceni 0 nesreci ali izrednem dogodku, za dolocen cas (6 ur) v 

omejenem obsegu aktivirajo svoj center za krizno vodenje. Obseg aktivacije je odvisen 

od statusa posameznega prevoznika. Prevoznik asistent je dolzan poleg glavnega 

koordinatorja centra v aktiviranje vkljuciti tudi predstavnika za stike z javnostmi, osebo, 

pooblasceno za upravljanje rezervacijskega sistema, in koordinatorja telefonskega 

klicnega centra. Ostali prevozniki cIani zdruzenja pa so dolzni zagotoviti deZurstvo 

sarno glavnega koordinatorja (SAERAP 2009, 21-22). Dolocitev statusa prevoznika 

asistenta temelji na principu geografskega pokrivanja posameznih obmocij in deli 
obmocja na obmocja primarnega in sekundarnega pokrivanja. Medtem ko je obmoCje 

primarnega pokrivanja (SAERAP 2009, 24) v vecini primerov obmocje maticne drzave 

posameznega prevoznika asistenta, je obmocje sekundarnega pokrivanja (SAERAP 
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2009, 25) tisto, kjer ima prevoznik asistent zaradi geografskih, jezikovnih, politicnih, 

kulturnih ali organizacijskih okolisCin moznost uCinkovitega delovanja na tern podrocju. 

V obmocju primarnega pokrivanja mora na poziv prevoznika operatorja prevoznik 

asistent aktivirati svoje ekipe za odziv na nesrece in izredne dogodke in v 48 urah po 

dogodku na podrocju nesrece organizirati strukture in ekipe, ki nadomescajo ekipe 

prevoznika operatorja, ki je utrpel nesreco ali izredni dogodek. Ekipe prevoznika 

asistenta opravljajo svojo funkcijo do prihoda ekip prevoznika operatorja, ki v tern casu 

na kraj dogodka poslje svoje strukture in ekipe za posredovanje. V primeru potrebe s 

strani prevoznika operatorja pa se delovanje ekip prevoznika asistenta glede na 

moznosti lahko podaljsa. Po potrebi pa se odzivu na poziv prevoznika operatorja 

pridruzijo tudi ostali cIani Star Alliance. Medtem ko za obmoCje primarnega pokrivanja 

velja obveznost zagotavljanja asistence za dolocen cas I I , pa je za obmocje 

sekundarnega pokrivanja predvidena pomoc na podlagi razpolozljivih resursov in 

drugih zmoznosti prevoznika asistenta. Poudariti je potrebno, da je prevoznik operater 

odgovoren za kritje stroskov sodelovanja drugih sodelujoCih prevoznikov v odzivu. Ti 

stroski pa so veCinoma kriti iz zavarovalnin, ki jih prevozniki prejmejo na podlagi 

zavarovanj za take primere. 

Ker gre pri letalskih nesrecah in izrednih dogodkih za dogodke, s katerimi se 

obicajno ne soocamo, z njimi ne moremo opraviti na rutinski naCin (Polic 1994,24). Pri 

prvem odzivu veliko vlogo igrata pripravljenost in moznost hitrega in uCinkovitega 

prvega odziva. Ker zdruzenje Star Alliance zdruzuje letalske prevoznike, ki imajo 

domicil na vseh kontinentih, z redkimi izjemami to pomeni, da se lahko uCinkovitost 

prvega odziva zaradi geografske pokritosti bistveno izboljsa. 

Sodelovanje clanov Star Alliance, kot jih predvidevajo postopki v SAERP-u, se v 

nanasa predvsem na naslednje dejavnosti: 

Vzpostavitev klicnih infonnacijskih centrov za svoJce m prijatelje zrtev. Ti 

klicni centri so najpogostejsa tocka, kjer svojci in prijatelji lahko pridejo do 

prvih informacij 0 njihovih bliznjih in 0 oblikah ter moznostih nadaljnje pomoci. 

V prvih urah po dogodku je potreba po takih inforn1acijah najvecja in je zato 

hitra in uCinkovita vzpostavitev teh centrov izrednega pomena tako za 

prevoznika kot tudi za prizadete. 

- Zagotovitev osebja za vzpostavitev SAT-passenger teama, ki je sposoben nuditi 

takojsno pomoc prizadetim udelezencem dogodka in njihovim svojcem. Ta 

pomoc se nanasa predvsem na zagotavljanje osnovnih zivljenjskih potrebsCin, 

nastanitev, psiholosko pomoc in usmerjanje prizadetih. Tudi tukaj pride pomoc 

II Ta cas je 48 ur. 
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prevoznika asistenta, ki se nahaja v blizini dogodka in lahko v kratkem casu 

zagotovi potrebne resurse, mocno do izraza. 

- Sodelovanje s predstavniki lokalnih oblasti. Ker lahko prevoznik asistent zaradi 

poznavanja procedur in postopkov ter pravil v svojem okolju,bistveno 

pripomore pri odlocanju prevoznika operatorja, kako ravnati v odnosu do 

oblasti, je njegova asistenca na tern podrocju lahko vitalnega pomena. 

Pristojnosti posameznih izvaja1cev pooblastil, se namrec od ene do druge drzave 

lahko mocno razlikujejo. 

Ker so med cIani zdruzenj letalskih prevoznikov, kot je Star Alliance, tudi majhni 

letalski prevozniki, jim lahko taksna oblika organiziranega sodelovanja pri odzivu na 

nesrece in izredne dogodke bistveno pomaga pri soocanju z nj imi in pomeni znaten 

prihranek pri organizacijskih stroskih, saj je usposabljanje in vzdrievanje vseh 

potrebnih struktur in resursov velik organizacij ski in financni zalogaj. T aksna 

medsebojna pomoc in sodelovanje je torej dobrodoslo in je zaenkrat edinstveno v 

panogi. 

5.3.4 	 Sodelovanje na podlagi »Drzavnega nacrta zaIcite in relevanja ob nesreci 

uakoplova« 

V letu 2009 je Vlada Republike Slovenije sprejela Driavni nacrt za§cite in 

rdievanja ob nesreCi zrakoplova. Nacrt predvideva tudi medsebojno sodelovanje med 

letalskim prevoznikom in Upravo Republike Slovenije za zasCito in resevanje (URSZR) 

ter ostalimi organi in sluzbami, vkljucenimi v dejavnosti v zvezi s posredovanjem in 

resevunjem ob letalski nesreci vecjega obsega. [2 Sodelovanje se nanasa na naslednja 

podrocju: 

obvescanje svojcev udelezencev nesrece m ogrozenih prebiva1cev na 

ogrozenem naseljenem obmocju, 

- pomoc ogrozenim in prizadetim svojcem oziroma prebivalcem. 

Za izvaja~ie obeh dejavnosti se predvideva ustanovitev informacijskega centra. Ta 

v sodelovanju med prevoznikom, URSZR, Ministrstvom za promet, Ministrstvom za 

zunanje zadeve, zdravstveno sluzbo, policijo, socialno sluzbo, poizvedovalno sluzbo 

Rdecega krizu Slovenije, duhovniki razlicnih verskih skupnosti, prevaja1ci in drugimi 

organi preko sredstev javnega obvescanja objavi telefonsko stevilko, na kateri lahko 

prizudeti dobijo informacije 0 posledicah nesrece in ostalo potrebno pomoc. 

12 DrZavni nacrt predvideva ustanovitev skupnih informacijskih centrov ob nesrecah, kjer je 
stevilo oseb na letalu vecje ali enako 12. 
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Pomoc tega informacijskega centra je v bistvu nadgradnja delovanja sistema odziva 

na nesrece in izredne dogodke, ki ga letalski prevozniki ze imajo in z vidika letalskega 

prevoznika poveca njegove resurse z dodatnim osebjem, ki je v taksnih primerih 

ponavadi nujno potrebno za obvladovanje nastale situacije. 

Ker pa zunanji posredovalci ponavadi niso podrobno seznanjeni s specifiko 

letalskega prevoza, saj je njihovo delovanje sirse in se ne nanasa zgolj na letalski 

promet, je tudi medsebojno poznavanje konceptov delovanja posameznih posredovalcev 

ponavadi slabse, zato je pri izvajanju teh nalog potrebna dobra medsebojna koordinacija 

na nivoju managementa posameznih organov in sluzb. Ta se v praksi najlaZje izvaja 

preko sodelovanja predstavnikov v centrih za krizno upravljanje in vodenje, ki jih 

predvidevajo nacrti posameznih deIeznikov. 

Pomemben dejavnik pri izboIjsanju medsebojnega sodelovanja v takih primerih pa 

je izvajanje skupnih vaj. Taksne vaje imajo Iahko razlicen obseg vpletenih udelezencev 

in razlicno vsebino, pomembno pa je, da imajo dobro pripravljen scenarij in pa jasno 

zastavljene cilje, na kat ere se mora izvedba vaje osredotociti. Teh ciljev ne sme biti 

prevec. Po vsaki vaji pa se mora Cim prej, najbolje takoj izvesti skupen sestanek, na 

katerem se z vidika ciljev vaje obdela potek vaje, definira opaZene pomanjkIjivosti in 

pripravi nacrte za odpravo Ie-teh. Na ta naCin se lahko bistveno izboljsa uCinkovitost 

posredovalcev in kvaliteta opravljen{;ga dela. Managementu pa rezultati omogocijo 

planiranje dejavnosti in sredstev, potrebnih za doseganje ciljev organiziranega odziva na 

nesrece in izredne dogodke. 

5.3.5 Uporaba lastnih dodatnih resursov letalskega prevoznika 

V veliki meri koncept delovanja organiziranega odziva na nesrece III izredne 

dogodke predvsem na podrocju uporabe teamov v okviru SAT-a temelji na sodelovanju 

ustrezno usposobljenih prostovoIjcev, ki jih prevozniki pridobijo v internem okolju 

prevoznika. Pri pridobivanju prostovoljcev pa velikokrat naletimo na problem 

motivacije Ie-teh. Tako se zaradi teZav z ustrezno motivacijo, ki imajo razlicne vzroke, 

lahko zgodi, da je baza prostovoljcev premajhna za postavitev in vzdrzevanje ustrezne 

organizacije. Zato lahko v takem primeru management uporabi se enD resitev. 

Letalski prevoznik ima tudi v pogojih normalne operacije osebje, ki se kontinuirano 

ukvarja s storitvami, ki sodijo v okvir stikov s strankami in oskrbe potnikov. To osebje 

je ze med opravljanjem svojih vsakodnevnih dolznosti v kontinuiranem neposrednem 

ali posrednem stiku s strankami, kot so potniki ali njihovi svojci. Zato ze med svojim 

vsakdanjim delom pridobi dolocene vesCine komunikacije in obvladovanja razlicnih 

vrst strank. Med njimi so pogosto tudi taki, ki so zaradi razlicnih dogodkov, kot so 

zamude, odpovedi letov in podobno, vznemirjeni in vcasih nepredvideno reagirajo. 

Med delom tudi s takimi strankami osebje prevoznika pridobiva potrebne izkusnje tudi 

za obvladovanje prizadetih ob nesreci ali izrednem dogodku. Pray to osebje je ponavadi 
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prvo izpostavljeno vprasanjem in pritisku prizadetih, ce se zgodi nesreca ali izredni 

dogodek. lato je pray, da je osebje ustrezno usposobljeno in pripravljeno na take 

dogodke. Ce pa ga hocemo ustrezno usposobiti, ga je potrebno vkljuCiti v podobno, ce 

ne ze enako usposabljanje, kot ga imajo ciani in prostovoljci v ekipah za posredovanje 

in delovanje ob nesrecah in izrednih dogodkih. Ker pa na ta naCin pridobimo ustrezno 

usposobljeno osebje za opravljanje nalog s podrocja odziva na nesrece in izredne 

dogodke, bi bilo z vidika managementa nesmotrno ga neuporabiti pri oblikovanju ekip 

za ta namen. Vendar mora vsak manager, zadolzen za pripravo ekip za posredovanje ob 

nesreci ali izrednem dogodku, pri tern upostevati nekatere omejitve. 

Ker mora prevoznik tudi v primeru nesrece ali izrednega dogodka zagotavljati 

kontinuirano operacijo preostanka svoje flote, mora v takem primeru ohraniti vsaj 

minimalno potrebno stevilo kapacitet osebja na nalogah, ki so potrebne za to operacijo. 

lato je potrebno del tako tehnicnih kot prostorskih kapacitet in cloveskih virov 

razporediti na te naloge. 

Doloceni zaposleni zaradi svojih osebnostnih lastnosti ali zdravstvenih omejitev 

niso primerni za opravljanje dolocenih nalog na podrocju odziva na nesrece in izredne 

dogodke, ki je v veliki meri izredno stresno. V procesu usposabljanja tega osebja 

moramo zato na ustrezen naCin ugotoviti, kdo so ti posamezniki in jim dodeliti naloge, 

ki ustrezajo njihovim omejitvam in posebnostim. Ce jih razporedimo na naloge, kjer ne 

prihajajo v neposreden stik s prizadetimi in tako niso neposredno izpostavljeni stresu, 

jih pray tako lahko koristno vkljuCimo v delo. 

5.3.6 	 Oulsuorcing izvajalcem, specializiranim za posredovanja v primeru vecjih 

nesrec 

Medtem ko se posredovanje ob nesrecah vecjega obsega na podrocju Evrope izvaja 

v glavnem preko sluzb civilne zascite, pa se v svetu, predvsem pa na podrocju lDA, v 

zadnjem casu oblikuje praksa delovanja specializiranih druzb zasebnega sektorja, ki 

izvajajo storitve na podrocju posredovanja ob vecjih nesrecah. Delovanje veCine je 

omejeno na posamezne panoge ali obmocja. Ena najvecjih taksnih druzb, ki je svoje 

storitve sposobna nuditi na celem svetu pa je Kenyon International Emergency Services 

s sedezem v Teksasu in izpostavami v Evropi, Avstraliji in Aziji. Ponujajo tudi celoten 

spekter storitev s podrocja posredovanja ob letalskih nesrecah in izrednih dogodkih. 

Njihove storitve za letalske prevoznike pa obsegajo naslednja operativna podrocja: 

- Tehnicno posredovanje in odstranjevanje razbitin ponesrecenega zrakoplova, 

skrb za posmrtne ostanke, osebne predmete in prtljago potnikov, ki vkljucuje 
tudi organizacijo vseh dejavnosti, povezanih s hranjenjem, transportom in 

ostalimi formalnostmi. 
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- Humanitarno in psiholosko pomoc zrtvam nesrec in njihovim bliznjim. Torej del 

nalog, ki jih v okviru letalskega prevoznika opravljajo ekipe SAT-a. 

Opravljanje storitev informacijskega klicnega centra za zrtve. 

Storitve s podrocja kriznega komuniciranja. 

Poleg nastetega pa nudijo tudi izobrazevaine storitve 10 pripravo individualnih 

planov za odzivanje in posredovanje v primeru nesrec in izrednih dogodkov. 

Prednost uporabe njihovih storitev je predvsem v njihovi globalni prisotnosti in s 

tern povezani veliki odzivnosti in moznostih, ki jih nUdijo svojim strankam. Ker pa taka 

organiziranost zahteva velika vlaganja v resurse, so posledieno te storitve dokaj drage. 

Zato so lahko majhni prevozniki pri uporabi njihovih storitev precej omejeni in se 

ponavadi lahko odloeajo zgolj za tiste, ki so krite v okviru zavarovanj, sklenjenih pri 

zavarovalnicah. 

5.4 Standardi in zelo majhni prevozniki 

Razlogov, da tudi prevozniki vse bolj tezijo k poenotenju standardov, je vee. 

Najpomembnejsi pa so: 

Obmoeje, na katerem operira vecina prevoznikov, presega meje ene ddave ali 

skupnosti ddav. PriIagajanje in sledenje predpisom in praksam razlicnih drzav ali 

skupnosti pa zahteva velike vIozke v resurse, ki pa postajajo zaradi konkurencnosti trga 

vse boIj omejeni. 

Vlozki v dobro ime oziroma blagovno znamko so v danasnjih casih precejsni, ker 

pogoji popoine konkurence postopom2 vstopajo tudi v panogo letalskih prevozov, ki je 

bila v preteklosti precej zascitena s strani posameznih ddav. Zato je izrednega pomena 

tudi ravnanje posameznega prevoznika v primeru, ko se zgodi najslabSi mozen scenarij. 

Ustrezen odziv na nesreeo in druzbeno odgovorno ravnanje prevoznika ima lahko 

velik pomen tudi v kasnejsih pravnih postopkih. Znano je namrec, da so pray nesrece 

posredno vplivale tudi na prop ad nekaterih letalskih druzb (bombni napad na letalo 

PanAm nad Lockerbijemje bil eden od povodov za dokoneen propad tega prevoznika). 

Razvoj komunikacijske tehnologije omogoca izredno hitro sirjenje novic 

dogodkih po vsem svetu. Vpliv medijev na javno mnenje pa je izredno velik. Pray 

slednje pa lahko igra kljucno vlogo pri podobi posameznega prevoznika med 

potencialnimi koristniki njegovih storitev in ima posreden vpliv na finanene rezuitate. 

Kot posledica teh tezenj so se v okviru standardov IOSA oblikovali tudi standardi 

za podrocje odzivanja na letalske nesrece in izredne dogodke v letalskem prevozniku. 

Veliki prevozniki imajo praviloma na voljo zadosti resursov za oblikovanje teh 

struktur. Ti resursi so tako materialni kot tudi kadrovski. Pri njih je tudi zaradi obsega 
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operacije verjetnost, da bode ti resursi uporabljeni v praksi, veliko vecja kot pri malih 

prevoznikih, ki pa morajo kljub temu imeti podrocje organizirano na enak nacin. To pa 

predstavlja za management majhnih prevoznikov svojevrsten izziv, s katerim so 

sooceni, ko se odlocajo, na kaksen n.1cin bo organiziran odziv na nesrece in izredne 

dogodke pri njih, da bo zadovoljil kriterijem mednarodnih standardov in priporoCil. 

Katero od alternativ, ki so na voljo, bo prevoznik uporabil pri organizaciji lastnega 

odziva na nesrece in izredne dogodke, je odvisno od razlicnih dejavnikov. Manager 

ima na voljo prej nastete alternative, ki pa vse niso na razpolago vsem prevoznikom. V 

panogi srecamo kar nekaj prevoznikov, ki operirajo zgolj z nekaj letali. Njihova mreza 

poletov pa je omejena na manjse stevilo, ponavadi sekundarnih ali celo terciarnih 

letalisc. To so prevozniki, ki ponavadi nastanejo na podlagi obstoja dolocene trzne 

nise l3 ali pa povecane potrebe po prevoznih kapacitetah,14 ki jih obstojeci prevozniki iz 

razlicnih razlogov ne pokrivajo. Ponavadi taki prevozniki niso poslovno povezani z 

drugimi prevozniki v okviru code-share sporazumov ali pa niso ciani katerega od 

globalnih zdruzenj letalskih prevoznikov. Zato so njihove moznosti omejene na lastne 

resurse ali pa si lahko zagotovijo dodatne resurse zgolj s sklepanjem pogodbenih 

razmerij z zunanjimi specializiranimi izvajalci oziroma v okviru pogodbenih razmerij z 

izvajalci storitev oskrbe letal, v terminologiji panoge imenovanih handling agenti. 

Delno lahko ti prevozniki racunajo tudi na sodelovanje in pomoc v okviru dejavnosti, ki 

so jih dolzni izvajati upravljavci letalisc in pa posarnezne drzave v okviru svojih nacrtov 

posredovanja v takih primerih. 

V boljsem polozaju pa so mali prevozniki, ki poslovno ali kapitalsko tako ali 

drug ace sodelujejo z drugimi prevozniki. Tudi Adria Airways, d. d., ima kot clanica 

zdruzenja Star Alliance to moznost. Pray na podrocju odziva na nesrece in izredne 

dogodke ima Star Alliance izredno dobro organizirano skupino SAERAG, ki je zaenkrat 

edinstvena v panogi in bi lahko sluzila kot model ucinkovite organizacije tega podrocja. 

CIani zdruZenja imajo oblikovan sistem medsebojnega obvescanja v primeru nesrec ali 

drugih izrednih dogodkov, ki doletijo katerega od njih. V primeru, da prizadeti 

prevoznik 0 dogodku obvesti ostale clane zdruzenja, le4i sprozijo pripravljenost svojih 

struktur. Obseg in vrsta pripravljenosti sta odvisna od geografske pristojnosti 

posameznega prevoznika. Glede na potrebe prizadetega prevoznika, potem ostali cIani v 

okviru svojih obveznosti in moznosti nudijo pomoc s potrebnimi kadri in opremo. Pri 

tern je pomembno tudi, da prevozniki cIani, ki pomoc nUdijo, to delajo v imenu in za 

13 Dolocena letalisca so zaradi svojih kapacitet primerna zgolj za operacijo manjsih 
potniskih letal, nahajajo pa se na lokacijah (npr. otoki), ki so najhitreje in najla7Je dosegljiva z 
letali. 

14 Veliki sportni dogodki, kot so olimpijske igre in svetovna prvenstva, ponavadi sprozijo 
potrebo po zacasnem povecanju kapacitet letalskih prevoznikov, ki jim obstojeci prevozniki 
niso koso Tudi sezonska narava nekaterih turisticnih destinacij v sezoni povzroci povecano 
povprasevanje po kapacitetah letalskih prevozov. 
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racun prizadetega prevoznika in niso zaradi nudenja pomoCi financno izpostavljeni. Ker 

so vse ekipe posameznih prevoznikov, ki pomoc nudijo, usposobljene za primere takih 

dogodkov v letalskem prometu, so pri svojem delu lahko uCinkovitejse od podobnih 

ekip drugih posredovalcev, ki so usposobljene za posredovanja ob razlicnih nesrecah. 

Sinergijski ucinki taksne organiziranosti omogocajo prevoznikom clanom zdruzenja 

znizanje fiksnih stroskov organizacije odziva na nesrece in izredne dogodke, kar je v 

pogojih zaostrene konkurence v zadnjem casu velika primerjalna prednost zanje. Za 

majhne prevoznike in tudi ostale pa so lahko izjemno pozitivni tudi uCinki medsebojne 

izmenjave izkusenj preteklih dogodkov, ki so jih cIani zdruzenja imeli. Zaradi vecjega 

obsega letov je verjetnost, da bo prevoznik, ki dnevno operira s 400 ali 500 letali, 

dozivel tak dogodek, namrec veliko vecja, kot pri prevozniku z 20 ali 30 letali. 

Emergency Response manager v letalskem prevozniku bo pri oblikovanju strategije 

prevoznika odziva na nesrece in izredne dogodke uporabil tiste oblike in prijeme, ki so 

mu glede na status prevoznika na voljo. Ce prevoznik ne more izkoristiti sinergij, ki 

nastanejo v okviru poslovnih ali kapitalskih povezav z drugimi prevozniki, ker v take 

povezave ni vkljucen, lahko tudi s pomocjo outsourcinga teh dejavnosti doseze ustrezne 

kriterije standardov ob upostevanju vecjih stroskov taksnega naCina delovanja. 

Outsourcing je v taksnih primerih vsekakor ustreznejsa oblika od vzpostavitve In 

vzdrievanja stalnih lastnih resursov, za katere je verjetnost uporabe relativno majhna. 
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6 OCENA OBSTOJECE UREDITVE IN PREDLOGI PRILAGODITEV 

6.1 Ocena obstojece ureditve 

V veCini mednarodnih organizacij m zdruzenj imajo pomembno vlogo in velik 

vpliv na sprejemanje odlocitev veliki cIani teh zdruzenj, pa naj bodo to gospodarske 

druzbe ali pa drzave. Ti s svojo gospodarsko in financno ali pa politicno mocjo 

pomembno vplivajo na sprejemanje taksnih in drugacnih odloCitev na posameznih 

podrocjih svojega delovanja. Tudi mednarodna zdruzenja in telesa v okviru 

mednarodnih organizacij na podrocju civilnega letalstva nekatere svoje odlocitve 

sprejemajo na podlagi vpliva velikih igralcev v teh zdruzenjih in organizacijah, torej 

velikih prevoznikov. To je po svoje razumljivo, saj imajo ti mocan interes za regulacijo 

dolocenih podrocij, kajti njihovi vlozki v organizacijo in vzdrzevanje so sorazmerno 

vecji od vlozkov majhnih prevoznikov. 

Tudi standardi mednarodnega zdruzenja letalskega transporta lATA, ki se 

implementirajo preko instrumenta IOSA-certifikatov in so navedeni v ISM-prirocniku v 

veliki meri odrazajo pristop in moznosti velikih prevoznikov k urejanju podrocja odziva 

na nesrece in izredne dogodke v letalskem prometu. Z vidika potreb z nesreco prizadetih 

oseb ali skupnosti in organizacij kot tudi z vidika vpliva takih dogodkov na dobro ime 

in posledicno poslovne rezultate ter prihodnost prizadetega letalskega prevoznika je 

predviden sistem in obseg organizacije ustrezno zastavljen in uposteva veCino potreb 

specificnih skupin prizadetih ali drugace vpletenih v take dogodke ter ob ustrezni 

organizaciji in vloZkih v sistem tudi dobro deluje, kar se je ze velikokrat pokazalo tudi v 

praksi. 

Delovanje akterjev organiziranega odziva na nesrece in izredne dogodke v 

letalskem prometu, pa tudi v drugih primerih masovnih nesrec, se namrec ne konca 

takrat, ko ugasnejo kamere medijev, ki dogodek spremljajo, kar je obicajno nekaj dni ali 

pa kvecjemu nekaj tednov po dogodku, ampak sele takrat, ko so zakljucene tudi vse 

druge dejavnosti, ki tak dogodek spremljajo. Sem sodijo tako ravnanje s posmrtnimi 

ostanki in odnos do preminulih ter do njihove lastnine, osebnih predmetov ter asistenca 

in pomoc prezivelim in njihovim svojcem pri fizicnem, predvsem pa pri psihicnem 

okrevanju. Velik pomen za prizadete ima tudi ustrezno in ucinkovito resevanje 

materialno-pravnih zadev, povezanih z nesreco. Pray pravni postopki se lahko zaradi 

ugotavljanja vzrokov nesrece in stem povezane odgovornosti vlecejo kar nekaj casa in 

to vsekakor vpliva na prizadete. Del kompleksnosti tega vidika se je pokazal tudi pri 

nedavnem dogajanju v zvezi z odstranjevanjem ostankov razbitin slovenskega letala 

MD-80 na gori San Pietro na Korziki. 

Veliki prevozniki imajo na voljo nedvomno veliko vecje resurse za izvajanje vseh 

teh dejavnosti kot majhni prevozniki, pa cetudi imajo slednji odziv na nesrece in izredne 

dogodke organiziran v skladu z mednarodnimi standardi in priporocili na tem podrocju. 
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Pray tako pa je vse bolj opazna velika komercializacija dolocenih aktivnosti, povezanih 

s podrocjem odziva na nesrece in izredne dogodke. To je izrazito predvsem v nekaterih 

delih sveta in ureditvah, kot so tudi Zctruzene drZave Amerike, kjer se drZava s svojimi 

organi in sluzbami vse bolj umika in posredovanje prepusca druzbam s podrocja 

zasebnega sektorja, ki so specializirane za izvajanje teh storitev in svoje storitve seveda 

tudi dobro zaracunavajo tako drZavi kot v nekaterih primerih celo prizadetim subjektom. 

Dodatno oviro pri organiziranem izvajanju teh dejavnosti tako pri majhnih kot tudi 

pri velikih prevoznikih pa predstavlja dejstvo, da se med seboj mocno razlikuje 

organiziranost in ureditev tega podrocja v posameznih drZavah. Spremljanje in 

prilagajanje tern okolisCinam pa predstavlja izziv tudi najvecjim. Kljub temu da leAO 

preko svojih konvencij in aneksov k tern konvencijam opredeljuje priporoCila za 

ravnanja posameznih drZav na tern podrocju in so drZave clanice OZN v veliki meri 

podpisnice teh konvencij, pa so zakonodaje posameznih drzav se vedno precej neenotne 

pri regulira£tiu in izvajanju stem povezanih dejavnosti. Tako se morajo prevozniki v 

primeru nesrec in drugih izrednih dogodkov na ozemlju nekaterih drzav, kljub temu da 

je njihova organizacija v popolnosti skladna in tudi deluje skladno s standardi IOSA, 

prilagajati razmeram in predpisom v teh drzavah, kar dodatno otezuje njihovo ze tako 

naporno delo. Zapisanim in javno objavljenim predpisom v enem od svetovnih jezikov 

se sicer da prilagoditi, teije pa je, kadar nekateri postopki, ki jih ponekod izvajajo 

organi, kot sta vojska ali policija, niso javno objavljeni v primerni obliki in so stvar 

internih aktov ali procedur. 

Kot neposredni planer in izvrsevalec postopkov odziva na nesrece in izredne 

dogodke v letalskem prevozniku Adria Airways, d. d., opazam pray na tern podrocju 

najvecje pomanjkanje ustreznega mednarodnega sodelovanja pri regulaciji v smed 

oblikovanja medsebojno kompatibilnih standardov tudi za podrocje odziva posameznih 

drzav clanic OZN in podpisnic konvencij leA O. Pray tako pa bi lahko lATA kot 

pomemben dejavnik v mednarodnem letalskem prevozu vec pozornosti namenila tudi 

majhnim, financno sibkejsim letalskim prevoznikom, ki morda tudi niso njeni cIani in 

niso vkljuceni v druge poslovne in podobne povezave in so stem prikrajsani za 

sinergijske uCinke taksnih povezav na podrocju odziva na nesrece in izredne dogodke. 

6.2 Predlogi prilagoditev obstojecega sistema 

Na podlagi prej omenjenih ugotovitev in ocen podajam nekaj predlogov, ki bi 

sistem odziva na nesrece in izredne dogodke v letalskem prometu se bolj priblizali 

potrebam in zmoznostim vseh prevoznikov, tudi najma£tisih, in omogoCili ucinkovito 

izvajanje teh postopkov ne glede na druzbeno-politicni sistem in druge razmere v 

posamezni drzavi ali regiji. 

Tako kot je v okviru zdruzenja Ietalskih prevoznikov Star Alliance organizirano 

medsebojno sodeIova£tie in pomoc med posameznimi prevozniki cIani tega zdruzenja, 
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bi se lahko na nivoju mednarodnega zdruzenja letalskih prevoznikov lATA oblikoval 

mehanizem medsebojnega sodelovanja med njenimi cIani. Ciani bi se lahko torej na 

podlagi svojih potreb odloCili, ali bodo svoje strukture odziva na nesrece in izredne 

dogodke vkljucili v skupni mehanizem in na ta naCin izkoristili sinergijske uCinke 

skupnega delovanja. Na ta naCin bi lahko podobno, kot to dosegajo prevozniki cIani 

Star Alliance, povecali ucinkovitost svojega odziva s pomocjo vzajemnosti. Sami 

stroski taksnega sodelovanja pa bili verjetno tudi nizji od stroskov outsourcinga 

posameznih dejavnosti specializiranim komercialnim ponudnikom taksnih storitev. Pri 

tern sta najbolj izpostavljeni dye podrocji, kjer je morda potreba po sirsem 

mednarodnem sodelovanju najbolj izpostavljena. To sta: 

- delovanje telefonskih klicnih centrov (fEe) in 

nudenje pomoci preko Passenger Teamov. 

Pri delovanju TEC-a je zaradi globalne narave letalskih prevozov mocno 

izpostavljena potreba po nudenju informacij prizadetim svojcem in prijateljem v 

razlicnih jezikih, ki niso nujno veliki svetovni jeziki ali uradni jeziki drzav, s katerih 

izvira ali med katerimi operira dolocen letalski prevoznik. Ker seveda posamezni 

letalski prevoznik clane svojih teamov kadruje predvsem iz njemu domacega okolja ali 

okolja, na katerem deluje, v svojih klicnih centrih verjetno ne bo imel jezikovnih 

sposobnosti, ki bi pokrivale potrebe dolocenih potnikov oziroma njihovih bliznjih, ki 

lahko prihajajo iz povsem drugih delov sveta in drugih jezikovnih podroCij. 

Pray s tega vidika pa se odpira se enD vprasanje, ki pa posega ze na podrocje 

zbiranja osebnih podatkov. V zadnjem casu je veliko govora 0 upravicenosti zbiranja 

nekaterih osebnih podatkov potnikov, ki jih dolocene driave zahtevajo zaradi 

preprecevanja izvrsevanja teroristicnih dejanj na njihovem ozemlju ali letalih. V vecini 

primerov se pri sklepanju pogodbe 0 prevozu z letalom, torej pri rezervaciji in nakupu 

letalske vozovnice, podatka 0 nacionalnosti oziroma driavljanstvu potnika ne zahteva. 

Pray v primeru vprasanja ustreznega odziva v primeru letalske nesrece se lahko pojavi 

tezava hitrega dolocanja drzavljanstva ali nacionalnosti posameznih potnikov, ce ti 

podatki niso zajeti v rezervaciji. Torej se tudi potrebe po uporabi dolocenih jezikov pri 

komuniciranju s prizadetimi tezje ugotavljajo. To pa nadalje vpliva tudi na sarno 

ucinkovitost delovanja Passenger Teamov, katerih cIani se ukvarjajo neposredno s 

prizadetimi. Tukaj se poleg jezikovnega toliko bolj izpostavi se en vidik, to pa je 

kulturna in verska pripadnost posameznika in stem povezane navade in obicaji v 

medsebojnem komuniciranju in obnasanju. Ce se s prizadetimi ukvarja oseba, ki te 

posebnosti pozna in ve, kaksen osebni pristop posamezna kulturna ali verska skupina 

pricakuje, potem je delo s prizadetimi lazje ucinkovito opravljati. Tukaj pa zopet pridejo 
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do izraza prednosti in sinergijski ueinki povezovanja prevoznikov, ki izhajajo iz 

razlienih geografskih, jezikovnih in kulturnih okolij. Pray rnajhni prevozniki bi na ta 

naCin z najmanjsirni stroski prisli do ustreznih resursov za svoje delovanje na tern 

podroeju. 

lLAG bi lahko bila tista organizacija, pod okriljern katere bi se oblikovali 

mehanizmi, na podlagi katerih bi kar najveeje stevilo drzav ozirorna drugih oblik 

politienega zdruzevanja sprejelo kolikor je rnogoee enake ali vsaj podobne koncepte 

izvajanja dejavnosti na celotnem podroeju odziva na nesreee, podobno kot to velja za 

preiskovanje letalskih nesree. Na ta naCin bi bili vloga in pravice ter dolznosti letalskih 

prevoznikov v globalnern smislu poenoteni. Nejasnosti in potreba po prilagajanja 

posameznirn sisternorn bi bile rnanjsa. Stern pa bi se pray tako poveeala uCinkovitost 

ukrepanja in tako bi se najbolj priblizali osnovnernu narnenu izvajanja aktivnosti ob 

nesrecah in izrednih dogodkih v letalskern prornetu. To pa je pornoe prizadetirn in 

zrnanjsevanje gospodarske skode za vpletenega prevoznika. 
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V zadnjih desetletjih smo prica skokovitemu porastu letalskega prometa, tako na 

podrocju prevoza potnikov kot tudi tovora in poste. Skladno z narascanjem letalskega 

prometa in s stevilom prepeljanih potnikov ter kolicino tovora pa narasca tudi moznost 

nepredvidenih dogodkov, kot so letalske nesrece, resni incidenti in pa tudi tako 

imenovano nezakonito vmesavanje v letalski pro met. V preteklosti letalski prevozniki 

niso posebne pozornosti posvecali pripravi organiziranega odziva na letalske nesrece in 

izredne dogodke ter posebni skrbi za prizadete potnike, njihove bliznje in pa seveda tudi 

svoje usluzbence. Z razvojem same panoge letalskih prevozov, pray tako pa tudi z 

razvojem drugih znanosti in v povezavi s tehnoloskim napredkom, pa je tudi v zavesti 

prevoznikov samih prislo do spoznanja 0 negativnih vplivih in posledicah slabega 

ravnanja s prizadetimi v letalskih nesrecah. Zato so v okviru mednarodnega zdruzenja 

letalskega transporta lATA, ki zdruzuje veCino svetovnih letalskih prevoznikov, na 

podlagi smernic in priporocil leAO oblikovali in razvili mednarodno priznane standarde 

in priporocene prakse odziva na nesrece in izredne dogodke v letalskem prometu. Ti 

opredeljujejo organiziranost in ravnanja letalskih prevoznikov v primeru nesrece ali 

izrednega dogodka. 

Naloga v zacetku obravnava treHde v letalskem prometu in opisuje opredelitev 

pojmov nesreca in izredni dogodek ter predstavlja kategorizacijo letalskih nesrec po 

klasifikaciji lATA. V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni vzroki in namen 

organiziranega odzivanja na leta!ske nesrece in izredne dogodke ter podlage za urejanje 

tega podrocja tako na mednarodni kot tudi na drzavni ravni. Ustroj organiziranosti 

odziva na nesrece in izredne dogodke po mednarodnih standardih in pomen posameznih 

organizacijskih in funkciona!nih enot je predstavljen kot osnova za analizo posebnosti 

in omejitev, ki se pojavljajo pri majhnih leta!skih prevoznikih. V nadaljevanju so 

prikazane mozne alternativne resitve problema in stmjene ugotovitve, do katerih sem 

prise! v okviru mojega dip!omskega del a in so uporabne v praksL Sledijo pa kriticno 

ocena obstojece ureditve na podlagi dolgoletnih lastnih izkusenj dela na tern podrocju in 

predlogi za prilagoditve in spremembe, ki bi v vecji meri upostevali specificne 

okoliscine, v katerih delujejo majhni in najmanjsi letalski prevozniki. 

Letalske nesrece se zaradi svoje narave, ko je ob enkratnem dogodku prizadeta 

vecja skupina ljudi, obravnavajo kot nesrece velikega obsega, ki pa imajo tudi vse 

znaCilnosti akutne krize. Kot take so izpostavljene tudi precejsni medijski pozornosti, 

kar ima lahko ob neustreznem ravnanju prevoznika dolgorocne negativne posledice na 

njegovo poslovanje. Koncept organiziranosti odziva na nesrece in izredne dogodke je 

zato prilagojen tern predpostavkam in v skladu s standardi in priporocenimi praksami, ki 

so definirane v prirocniku ISM (JOSA Standard Manual) se preko mehanizma IOSA· 

pregledov (lATA Operational Safety Audit) v vse vecjem obsegu uveljavlja tudi v 
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praksi. Funkcionalna organiziranost sistema odziva na nesreee in izredne dogodke v 

letalskem prometu temelji na pokrivanju vseh pomembnih podroeji delovanja letalskega 

prevoznika, osredotocena pa je v veliki meri na naslednje izredno pomembne vidike 

delovanja: 

- poudarjena in vseobsezna skrb za vse z nesreeo prizadete osebe, 

- medsebojno sodelovanje in koordinacija vpletenih posredovalcev ob nesreci, 

- komuniciranje z javnostmi, 

Komercialni letalski prevozniki pa se med seboj razlikujejo tako po vrsti operacije, 

ki jo izvajajo, kot tudi in predvsem po velikosti. Tako imamo prevoznike, ki operirajo 

zgolj z nekaj letali, kot tudi vel ike sisteme, katerih flota presega stevilko petstotih letal. 

Seveda se notranja organizacija in predvsem razpolozljivost kadrovskih in financnih 

resursov med tako razlienimi prevozniki med seboj precej razlikuje. Standardi in 

priporocene prakse na podroeju odziva na nesrece in izredne dogodke pa predvidevajo 

nabor funkcionalnosti in doloeen kadrovski obseg, ki zahtevajo tudi priblizno enake 

funkcionalne kadrovske resurse tako za najmanjse kot tudi za najveeje prevoznike. 

Za majhne prevoznike tako obstajajo doloeene omejitve, ki pa jih lahko preko 

sodelovanja v okviru kapitalskih in nekapitalskih poslovnih povezav, ki so uveljavljene 

v panogi, bolj ali manj uspesno premagujejo. Zacetki medsebojnih povezav so se iz 

zaeetnih Joint Venture poslovnih povezav razvili v danes bolj obieajno Code Share 

delitev letov, ki je dokaj pogost primer sodelovanja med prevozniki. Se pomembnejso 

vlogo pa v zadnjem easu pridobivajo globalne poslovne povezave med prevozniki v 

obliki velikih mednarodnih partnerstev, kot so Oneworld, Sky Team ter trenutno najveeji 

in verjetno najvplivnejsi Star Alliance, katerega clanje tudi Adria Airways, d. d. 

Pray omenjeno zdruzenje Star Alliance ima v okviru svojih teles dobro 

organizirano in funkcionalno ueinkovito zgradbo odziva na nesreee in izredne dogodke, 

ki svojim elanom omogoca podporo ostalih prevoznikov predvsem na najbolj 

obeutljivih delih celotne organizacije kriznega odziva. To je zagotavljanje informacij 

prizadetim preko telefonskih klicnih centro v in centrov za nudenje pomoCi prizadetim 

na terenu. Tukaj pride zaradi narave letalskih prevozov in razliene kulturne in religiozne 

pripadnosti razlicnih skupin potnikov v mednarodnem letalskem potniskem prometu 

najbolj do izraza potreba po veenacionalnem obravnavanju vseh z nesreco prizadetih 

oseb. Ker pa Star Alliance zdruzuje prevoznike, ki prihajajo iz verine kulturno

religioznih podrocij sveta, se moe njihovega sodelovanja izkazuje pray v moznosti 

obvladovanja tega vidika delovanja skupin za nUdenje pomoci prizadetim. Iudi z vidika 

stroskov lahko omenjeno in podobna sodelovanja prinesejo prihranke stroskov 

predvsem majhnim prevoznikom pri tistem delu, ki se nanasajo na vzpostavljanje 
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struktur in usposabljanje kadrov za potrebe delovanja, saj je potreba po zagotavljanju 

primemega obsega kadrov manjsa, ker se v primeru potrebe lahko uporabi del kadrov 

partnerskega prevoznika. 

Podoben model medsebojnega sodelovanja bi lahko ob ustreznem angaiiranju 

mednarodnih teles in zdruienj, kot so lATA, lCAO, ECAC in podobni, prenesli tudi na 

podrocje prevoznikov, ki niso vkljuceni v taksne in drug acne medsebojne in 

mednarodne povezave. To so ponavadi majhni prevozniki, nekateri sele na zacetku 

svoje poti, ki se sele razvijajo in ekonomsko rastejo in bi jim taksno sodelovanje 

pomenilo tudi laije vkljucevanje v posel in doseganje potrebne ravni celotne storitve, ki 

se pricakuje od prevoznika. 

Pri obravnavi odziva na nesrece in izredne dogodke z vidika ucinkovitosti 

delovanja struktur letalskih prevoznikov v primeru nesrece pa je potrebno omeniti tudi 

potrebo po vecjem poenotenju procedur in postopkov ravnanj ter delovanj organov in 

sluib posameznih driav, kjer se nesreca ali izredni dogodek zgodita. Ti postopki in 

same zakonodajne podlage se, kljub smemicam, priporocilom in konvencijam lCAO, 

katerih podpisnice so stevilne driave clanice OZN, se vedno precej razlikujejo in so 

neenotne. Zato so skupine posredovalcev letalskih prevoznikov pri svojem delu v 

nekaterih okoljih lahko precej omejene in izpostavljene raznim predvidljivim in pa tudi 

nepredvidljivim oviram pri svojem delu. 

Z uspesnim in ucinkovitim delovanjem struktur odziva na nesrece in izredne 

dogodke v letalskem prometu tako v velikih kot tudi v majhnih letalskih prevoznikih, 

med katere sodi tudi Adria Airways, d. d., pa se bomo laije priblizali tudi osnovnemu 

cilju delovanja teh struktur, ki je lepo izrazen v izreku: 

»VeCina !judi bo sprejela dejstvo, da se je katastrofalna nesreca zgodila, nihce pa 

ne bo sprejel s/abega posredovanja v casu po nesreci. « 
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