Revizija 0
Informacija za študente, ki se bodo vpisali v smer Letalstvo, usmeritev Prometni pilot
letala/helikopterja na Fakulteti za strojništvo

Fakulteta za strojništvo ima v sklopu visokošolskega strokovnega študijskega programa prve
stopnje strojništva - PAP (Projektno aplikativni program) pet različnih smeri. Ena od njih je
Letalstvo, ki se deli na dve usmeritvi in sicer Prometni pilot letala/helikopterja in Snovanje in
vzdrževanje letal. V sklopu usmeritve Prometni pilot letala/helikopterja se izvaja
usposabljanje za prometnega pilota letala ATPL(A) in helikopterja ATPL(H)/IR v drugem in
tretjem letniku. Fakulteta za strojništvo z usmeritvijo Prometni pilot letala/helikopterja ima
status Organizacije za šolanje letenja – samo teorija (FTO (Flight Training Organization) –
Theory only), kar spada po novi uredbi evropske komisije pod Odobrene organizacije za
usposabljanje ATO (Approved Training Organization). V registru letalskih šol je zavedena
pod številko SLO/FTO/007 in ima veljavno spričevalo za delo do 15.10.2012. V okviru te
organizacije in veljavnega spričevala se izvaja modularno usposabljanje za prometnega pilota
letala ATPL(A) – teorija. [Modularno usposabljanje za prometnega pilota helikopterja
ATPL(H)/IR – teorija se bo začelo izvajati v šolskem letu 2012/2013 po podaljšanju
veljavnosti spričevala za delo letalske šole.]
Študent se vpiše v smer Letalstvo pri vpisu v drugi letnik v avgustu ali septembru. Pri vpisu
mora izbrati tudi usmeritev. Za ATPL usposabljanje se mora študent vpisati v usmeritev
Prometni pilot letala/helikopterja. Za usposabljanje za Prometnega pilota letala - ATPL(A)
mora vpisati naslednje predmete:
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Št.
Učni cilji po
FCL EU Del-FCL
010 Letalsko pravo

020

030
040
050
060
070
080
090

Splošno znanje
o zrakoplovu

Št.
FS
01
06
04
05
03
02

Predmet na FS za
ATPL(A)
Letalsko pravo in predpisi
Letalski instrumenti
Letalski motorji 1
Letalski motorji 2
Sistemi na letalu
Letalske konstrukcije

Sposobnost zrakoplovov
07 Zmogljivosti letal
in načrt leta
Letalska medicina
Človeške zmogljivosti
09
In psihologija
Meteorologija
10 Letalska meteorologija
11 Letalska navigacija 1
Navigacija
12 Letalska navigacija 2
Operativni
Operativni
13
postopki zrakoplovov
postopki letal
15 Letalska aeromehanika
Osnove letenja
16 Mehanika
leta letala
Komunikacija
18 Letalska frazeologija

Za usposabljanje za Prometnega pilota helikopterja - ATPL(H)/IR mora vpisati naslednje
predmete:
Št.
Učni cilji po
FCL EU Del-FCL
010 Letalsko pravo

020
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080
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Splošno znanje
o zrakoplovu

Št.
FS
01
06
04
05
03
02

Predmet na FS za
ATPL(H)/IR
Letalsko pravo in predpisi
Letalski instrumenti
Letalski motorji 1
Letalski motorji 2
Sistemi na letalu
Letalske konstrukcije

Sposobnost zrakoplovov
08 Zmogljivosti helikopterjev
in načrt leta
Letalska medicina
Človeške zmogljivosti
09
In psihologija
Meteorologija
10 Letalska meteorologija
11 Letalska navigacija 1
Navigacija
12 Letalska navigacija 2
Operativni
Operativni
14
postopki zrakoplovov
postopki helikopterjev
15 Letalska aeromehanika
Osnove letenja
17 Mehanika
leta helikopterja
Komunikacija
18 Letalska frazeologija
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Za pristop k modularnemu usposabljanju ATPL(A) mora kandidat do začetka izvajanja
programa, to je do začetkom letnega semestra drugega letnika, kar je do začetka četrtega
semestra, imeti licenco zasebnega pilota letala PPL(A). Zaradi administrativnih razlogov je
datum začetka izvajanja programa določen kot 1. februar tekočega šolskega leta, zato mora
kandidat pridobiti licenco zasebnega pilota letala PPL(A) najkasneje do 31. januarja tekočega
šolskega leta, ko je vpisan v drugi letnik. Vsak kandidat, ki se želi začeti usposabljati za
prometnega pilota letala ATPL(A) in ima veljavno licenco zasebnega pilota letala PPL(A),
mora oddati prošnjo za sprejem na usposabljanje vodji usposabljanja, to je izr.prof.dr. Tadeju
Koselu in mu predložiti fotokopijo licence PPL(A). Vodja uspodabljanja preveri ali kandidat
izpolnjuje vstopni pogoj, to je veljavna licenca PPL(A) in če ga, mu izda sklep, da se
kandidata sprejme na usposabljanje. Brez tega sklepa se kandidatu na koncu študija ne prizna
opravljeno usposabljanje ATPL(A), tudi če na koncu študija izpolnjuje vse ostale zahtevane
pogoje. Sklep o vključitvi na izobraževanje mora biti izdan najkasneje do 31. januarja
tekočega šolskega leta. Kandidat mora tekom študija izpolniti naslednje pogoje:


usposabljanje mora biti zaključeno v 18 mesecih od začetka ATPL(A) ali ATPL(H)/IR
usposabljanja. Za začetek usposabljanja se šteje 1. februar tekočega šolskega leta v
drugem letniku, usposabljanje pa se zaključi 31. julija naslednje leto. Praktično to
pomeni, da morajo do zaključka junijskega izpitnega obdobja po šestem semestru, biti
opravljeni vsi izpiti iz letalskih predmetov (15 predmetov, to so za ATPL(A): Letalsko
pravo in predpisi, Letalski instrumenti, Letalski motorji 1, Letalski motorji 2, Sistemi
na letalu, Letalske konstrukcije, Zmogljivosti letal, Letalska medicina in psihologija,
Letalska meteorologija, Letalska navigacija 1, Letalska navigacija 2, Operativni
postopki letal, Letalska aeromehanika, Mehanika leta letala in Letalska frazeologija ter
za ATPL(H)/IR: Letalsko pravo in predpisi, Letalski instrumenti, Letalski motorji 1,
Letalski motorji 2, Sistemi na letalu, Letalske konstrukcije, Zmogljivosti
helikopterjev, Letalska medicina in psihologija, Letalska meteorologija, Letalska
navigacija 1, Letalska navigacija 2, Operativni postopki helikopterjev, Letalska
aeromehanika, Mehanika leta helikopterja in Letalska frazeologija).



izpiti in vaje iz letalskih predmetov morajo biti opravljeni z 75%/75% ali več.



na predavanjih in vajah vsakega predmeta mora biti prisotnost 80% ali več. Za
opravičeno odsotnost je potrebno na naslednjih predavanjih in/ali vajah predložiti
opravičilo.
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Pred zaključkom 18 mesečnega obdobja, to je do 31. julija, se mora vsak, ki opravi vse izpite
letalskih predmetov, zglasiti pri vodji usposabljanja izr.prof.dr. Tadeju Koselu, da mu izda
sklep o zaključku usposabljanja. Če je kandidat izpolnil vse zahtevane pogoje mu vodja
usposabljanja izda Potrdilo o opravljenem teoretičnem usposabljanju ATPL. Po 31. juliju
izdaja potrdil ni več možna. Pred izdajo ATPL potrdila mora študent izbrati izpite na
prijavnici za izpit, ki jih bo opravljal na prvem izpitnem roku na Agenciji za civilno letalstvo.
Vse nadaljne prijavnice na izpit se študentu izda potem, ko izbere predmete, ki jih bo
opravljal na izpitnem roku na Agenciji. Potrdilo o opravljenem teoretičnem usposabljanju
služi kot priloga k prijavi na izpit iz teorije za dovoljenje prometnega pilota letala - ATPL(A)
in/ali prometnega pilota helikopterja - ATPL(H)/IR na Javni agenciji za civilno letalstvo,
Ministrstvo za promet (Frozen ATPL) in je veljavno eno leto od izdaje. To pomeni, da mora
študent začeti z opravljanem izpitov na Agenciji v roku enega leta od izdaje potrdila oziroma
od zaključka teoretičnega usposabljanja. Vsi našteti roki so dokončni in se jih bo striktno
upoštevalo. Vsakršna prekoračitev roka ali neizpolnjevanje zahtevanih pogojev bo imela za
posledico, da kandidat na koncu usposabljanja ne bo prejel Potrdila o opravljenem
teoretičnem usposabljanju ATPL.
Kdor v teku študija ne izpolni vseh zahtevanih pogojev ATPL programa, ki so našteti zgoraj,
lahko zaključi študij letalstva na Fakulteti za strojništvo in diplomira. Sam študij ni pogojen z
izpolnjevanjem pogojev ATPL usposabljanja in se lahko zaključi neodvisno.
Ker je program usposabljanja ATPL modularen, se v obdobju teoretičnega usposabljanja ne
zahteva letenja. Kandidat lahko izvaja letenje po lastni želji na način, da ne izostaja od pouka,
kajti prisotnost na predavanjih in vajah je obvezna (80%). Vse finančne obveznosti v zvezi z
letenjem krije vsak kandidat sam.
Kot omenjeno zgoraj je zahtevan vstopni pogoj za vključitev v usposabljanje ATPL licenca
zasebnega pilota letala PPL(A). To licenco lahko pridobite v letalskih šolah RF (Registered
Facilities) v katere spadajo slovenski aeroklubi, ki so registrirani za izvajanje usposabljanja za
zasebnega pilota letala PPL(A) ali v organizacijah za šolanje letenja (Letalske organizacije za
šolanje pilotskih licenc in ratingov) FTO (Flight Training Organisation), ki so registrirane za
izvajanje usposabljanja za zasebnega pilota letala PPL(A). Usposabljanje je sestavljeno iz
teoretičnega in praktnega dela - letenja. Zaradi zahtevnosti samega usposabljanja in velikega
vpliva vremena na praktični del usposabljanja, traja usposabljanje najmanj 6 mesecev.
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Najugodnejši meseci za letenje so od maja do oktobra, najbolj neugodni, ker je manj lepih
dni, pa od novembra do aprila. Zato letalske šole in letalske organizacije izvajajo v zimskih
mesecih teoretično usposabljanje, letenje pa se začne spomladi. Glede na navedeno se
priporoča, da kandidati z usposabljanjem za zasebnega pilota letala PPL(A) začnejo že v
prvem semestru prvega letnika, tako da preko zime naredijo teoretični del in spomladi začnejo
z letenjem. Tako je do oktobra oziroma do začetka zimskega semestra drugega letnika dovolj
časa tudi za potreben nalet, ki obsega najmanj 45 ur letenja, in opravljanje praktičnega dela
izpita. Poleg tega mora kandidat uskladiti študij na fakulteti (predavanja, vaje, izpiti,
seminarji, projekti, domače naloge, idr.) in letenje. Oboje zahteva svoj čas in pripravo. Glede
na vse našteto je realno potrebno začeti z usposabljanjem za zasebnega pilota letala PPL(A)
vsaj eno leto pred zahtevanim rokom, ki je 1. februar oziroma začetek letnega semestra
drugega letnika. Vsi našteti roki so dokončni in se jih bo dosledno upoštevalo. Vse finančne
obveznosti v zvezi z usposabljanjem za licenco PPL(A) krije vsak kandidat sam. Za
financiranje usposabljanja za pridobitev licence za pilota zasebnega letala PPL(A) v osnovi
obstajajo trije načini: samofinanciranje, kredit in štipendija. Cene letenja v slovenskih
letalskih šolah in organizacijah za šolanje letenja se razlikujejo, zato je potrebno izbrati
najugodnejšo glede na ceno, kakovost in oddaljenost od domačega kraja. Nekatere banke v
Sloveniji imajo v povezavi z nekaterimi letalskimi šolami in organizacijami za šolanje letenja
dogovor o ugodni obrestni meri za kredit in odlog vračila kredita za določen čas. Kandidati, ki
se želijo zaposliti v Slovenski vojski se lahko prijavijo na razpis za štipendijo, ki ga izda
Ministrstvo za obrambo. Če kandidat dobi štipendijo in uspešno opravi selekcijo, mu vse
stroške v zvezi s teoretičnim in praktičnim letalskim usposabljanjem do licence PPL(A) krile
Ministrstvo za obrambo. S tem je kandidat obvezan, da se zaposli v Slovenski vojski za
določeno obdobje.

Ljubljana, 27.8.2012
Izr.prof.dr. Tadej Kosel
Vodja usposabljanja
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