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1 UVOD 

Priročnik definira, pojasni in standardizira postopek izvajanja teoretičnega preverjanja znanja za pridobitev pilotskih licenc v skladu 

z delom FCL, in sicer tako za športne pilote kot za poklicne pilote (CPL, ATPL) in rating za instrumentalno letenje, ki jih izvaja 

Agencija (v nadaljevanju CAA). 

Priročnik vključuje tako standardne operativno administrativne postopke obravnave vlog kot ugovorne postopke in načela 

ukrepanja v primeru odkritih neskladij oziroma goljufanj med opravljanjem teoretičnega preverjanja znanja (za posamezne 

kandidate). 

2 LETNI NAČRT IZPITNIH ROKOV 

Namen letnega načrta rednih izpitnih rokov je vzpostavitev predvidljivega sistema, ki omogoča kandidatom učinkovitejšo pripravo 

na teoretično preverjanje znanja oziroma teoretični izpit in razporeditve dela, uradnim osebam CAA pa preverjanje skladnosti z 

ustreznimi zahtevami in izvedbo ostalih administrativnih dejanj (npr. izdajanje sklepov o stroških, pošiljanje obvestil o datumu 

preverjanja,…). 

Izpitni rok (»sitting« [glej definicije pojmov po AMC1 FCL.025]) je definiran kot časovno obdobje, v katerem lahko kandidat opravlja 

preverjanje znanja.  

Posamezni izpitni rok ne sme presegati 10 zaporedni dni (en »dan« se šteje kot »delovni dan«, kar pomeni da izpitni rok traja 

največ dva delovna tedna). Med izpitnim rokom pa ima kandidat na voljo le en poizkus (»attempt«) na predmet (pomeni, da ne 

more isti predmet opravljati dvakrat v enem izpitnem roku). 

V koledarskem letu se določi pet izpitnih rokov, ki so razporejeni preko celotnega koledarskega obdobja. Praviloma se redni izpitni 

roki izvajajo v naslednji mesecih tekočega koledarskega leta: 

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC 

 X  X  X   X  X  

V načrtu izpitnih rokov se določijo tudi roki za prijavo na posamezen redni izpitni rok. Rok za prijavo na izpit (zadnji dan prijave na 

izpit) je praviloma najmanj en mesec (30 koledarskih dni) pred začetkom izpitnega roka (npr. če se izpitni rok prične dne 11.02., 

je zadnji dan prijave dne 11.01.). 

3 MESTO IZVAJANJA TEORETIČNEGA PREVERJANJA ZNANJA 

Mesto izvajanja teoretičnega preverjanja znanja je v poslovnih prostorih: 

Agencija za civilno letalstvo (CAA) 

Kotnikova ulica 19a 

SI - 1000 Ljubljana  

T: 01 244 66 00 

E: info@caa.si 

Kje smo? 

 

Izjemoma se lahko določena teoretična preverjanja opravijo na terenu (npr. ko mora kandidat opraviti le dva difirencialna izpita 

pri zamenjavi licence tretje države v EASA licenco), kar opravi izpraševalec CAA. 

  

https://www.google.si/maps/place/Javna+Agencija+Republike+Slovenije+za+civilno+letalstvo/@46.0573439,14.5114736,15.5z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x4765329cc6093eb7:0x30c702c24eccb705!2sKotnikova+ulica+19a,+1000+Ljubljana!3b1!8m2!3d46.0562912!4d14.5121435!3m4!1s0x4765329ccc72900d:0xc8ba70ff24082c22!8m2!3d46.0561719!4d14.5126729


   

  Stran 4 od 20 

  

4 SPLOŠNA PRAVILA  

CAA je pristojni organ za izvajanje Uredbe (EU) št. 1178/2011 in zato omogoča in izvaja teoretično preverjanje znanja za naslednje 

licence oziroma ratinge, kot so določeni v delu FCL: 

Licenca Opis 

PPL(A)(H) Športni pilot letala in helikopterja 

SPL Pilot jadralnega letala  

BPL Pilot balona 

ATPL Prometni pilot letala ali helikpoterja (z ali brez IR) 

CPL Poklicni pilot helikopterja ali letala 

IR Rating za instrumentalno letenje za letalo ali helikopter. 

Kandidati morajo celoten sklop teoretičnih preverjanj za določeno licenco ali rating opraviti v eni državi članici EU, v tem primeru 

Republiki Sloveniji. To pomeni, da kandidat vse izpite opravi v eni državi članici Evropske unije in deljeno opravljanje teoretičnega 

preverjanja znanja ni dopustno. 

Na primer, je je kandidat uspešno opravil določeno število predmetov (ne celotnega izpita) v eni državi članici, se mu rezultati 

posameznih predmetov ne priznajo v drugi državi članici. Torej mora celoten sklop predmetov opraviti pod okriljem ene države 

članice. Ne glede na to se potrdilo opravljenem izpitu (potrdilo o opravljenih teoretičnih izpitih) prizna za izdajo ustrezne licence ali 

ratinga v kateri koli drugi državi članici EU. 

Kandidati lahko opravljajo teoretično preverjanje znanja samo, če jih za to priporoči odobrena ali prijavljena organizacija za 

usposabljanje (ATO/DTO), ki je v celoti odgovorna za njihovo usposabljanje, ko so zadovoljivo opravili ustrezne dele teoretičnega 

usposabljanja po odobrenem programu usposabljanja. 

Priporočilo organizacije za usposabljanje je veljavno dvanajst (12) mesecev od datuma, ko to priporočilo izda in podpiše vodja 

usposabljanja (Head of training, ang.) Če v navedenem obdobju veljavnosti priporočila kandidat ne pristopi k najmanj enemu 

pisnemu preverjanju znanju (predmetu), izgubi pravico do opravljanja teoretičnega preverjanje znanja, zato se kandidatu prijava 

na izpit z odločbo zavrne. 

4.1 ORGANIZACIJA IZVAJANJA TEORETIČNEGA PREVERJANJA ZNANJA 

Teoretična preverjanja se praviloma izvajajo na računalniško podprtih sistemih. Vsak kandidat pred izvedbo teoretičnega 

preverjanja znanja pridobi: 

 uporabniško ime; in 

 geslo, s katerim se prijavi v sistem. 

Kandidati morajo pred prijavo v sistem za preverjanje teoretičnega znanja izkazati identiteto z osebnim dokumentom (kandidat je 

dolžan osebni dokument pokazati izpitni komisiji). 

Kandidati so v učilnici posedeni tako, da se prepreči prepisovanje in pogovorjanje. Vsak kandidat mora uporabljati svoj računalnik. 

V primerih, ko posamezna miza sprejme dva stola, mora vsak kandidat sedeti za svojo mizo, na kateri je lahko le po en računalnik.  

Posamezne mize morajo omogočati prehod oseb, tako da kandidati, ki prej končajo teoretični izpit, ne ovirajo drugih kandidatov, 

in tako, da omogoča izpitni komisiji takojšen pristop do posameznega kandidata. V primerih, ko sestav miz ne omogoča navedene 

razporeditve, se mora zagotoviti separacijo med dvema kandidatoma za vsaj dva prostora za stol. 

CAA nudi teoretične izpite za 8 kandidatov hkrati, kar je razvidno iz tlorisa učilnice (ni v merilu). Vsi kandidati sedijo za isto mizo, 

zato je naloga izpitne komisije, da je med izvajanjem izpitov ves čas prisoten vsaj en član izpitne komisije, ki ne zapušča učilnice. 
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4.2 RAZPOREDITEV KANDIDATOV MED IZPITNIM ROKOM 

Razporejanje kandidatov poteka na naslednji način in z upoštevanjem naslednjih smernic: 

 razporejanje poteka brez dnevne prekinitive in lahko poteka največ 10 zaporednih delovnih dni; 

 kandidate se po dnevih razporedi na način, da se ne preseže dovoljeni čas, ki je namenjen opravljenju posameznega 

predmeta. 

Med potekom izpita kandidat ne sme uporabljati drugih pripomočkov in dokumentacije, ki je dovoljena. V primeru, da kandidat 

nepooblaščeno uporablja določen pripomoček, se mu ustrezno prepreči nadaljevanje reševenje testa. 

4.3 DOVOLJENI PRIPOMOČKI ZA OPRAVLJANJE PREVERJANJA ZNANJA 

Teoretično preverjanje znanje se praviloma izvaja na elektronski način (»CAA Certification Center«) ali pa na pisni način (v primerih, 

ko baza vprašanj ni vnesena v elektronski način). 

CAA zagotavlja vse pripomočke, zato kandidati s seboj ne prinesejo ničesar. 

Kandidati lahko pri izpitu uporablja naslednje pripomočke (v skladu z AMC1 ARA.FCL.300): 

 kalkulator z znastvenimi funkcijami, ki nima letalskih ali programskih funkcij (ne shranjuje besedil ali formul, ne prikazuje 

funkcij ali grafov, nima povezave z internetom) [CAA: model Deli DL-1710 Scientific Calculator]; 

 mehansko drsno navigacijsko računalo (DR računalo, ploter) [CAA: model CR-3 in E6B]; 

 kotomer in ravnilo [CAA: PJ-1 Rotating Azimuth Plotter]; 

 šestilo;  

 kemični svinčnik z modro tinto. 

 
Poleg zgoraj naštetih pripomočkov, je kandidatom na voljo tudi Jeppesen Student Pilot Route Manual (2017) (Rev. 1-18). 

 
Kandidati lahko uporabljajo slovar v primeru, da opravljajo izpit v angleškem jeziku. Prav tako lahko slovar uporabljajo kandidati, 
ki ne znajo niti slovensko niti angleško (v tem primeru angleški slovar). Izpitna komisija se prepriča, da slovarji ne vsebujejo 
podatkov, ki bi kandidatu koristili pri reševanju izpitov in niso del slovarja (lističi, dopisana besedila, dopisane formule, izračuni,...). 
 
Pri reševanju testov kandidati ne smejo uporabljati drugih pripomočkov, kot so: katerikoli drug kalkulator, mobilni telefon, 
bluetooth opremo, MP3 predvajalnik, tablice, kamere (analogne in digitalne), PDA (»Personal Digital Assistant«) ali katero koli 
drugo napravo, ki se uporablja za komunikacijo z zunanjimi deležniki. 
  



   

  Stran 6 od 20 

  

5 PRAVILA OBNAŠANJA  

Odgovornost kandidatov med opravljanjem teoretičnega preverjanja je, da se seznani in drži pravil pri opravljanju teoretičnega 

preverjanja znanja na CAA. 

Kopiranje in razpečevanje izpitnih pol in vprašanj je prepovedano. Vsebina izpitnih pol je zaupne narave med kandidatom in CAA.  

Kandidati morajo biti med opravljanjem teoretičnega preverjanja vljudni in morajo v vsakem trenutku spoštovati navodila pri 

izvajanju teoretičnega preverjanja znanja in navodila izpitne komisije. Kandidati so lahko izključeni iz nadaljnjega opravljanja 

teoretičnega preverjanja znanja, če ne spoštujejo navodil izpitne komisije ali če kršijo pravila obnašanja in prepovedi goljufanja. 

Hrana v učilnici ni dovoljena. Dovoljene so samo ustekleničene pijače s pokrovčkom. 

Kandidati morajo prostore CAA in učilnico pustiti čim bolj čisto in po koncu izvajanja teoretičnega preverjanja pospraviti za seboj. 

Pred preverjanjem 

Kandidat mora pred začetkom preverjanja pokazati osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje). 

Vsi telefoni, pametne ure in druga osebna elektronska oprema morajo biti izklopljen ali v letalskem načinu, in predani izpitni 

komisiji. 

Jakne, vetrovke, klobuke, kape, vrečke, svinčnike itd. je treba pred začetkom preverjanja pustiti v za to namenjenem prostoru in 

ne smejo biti v bližnji okolici prostora za reševanje izpitov oziroma po navodilih izpitne komisije. 

Med preverjanjem 

Kandidati pred pričetkom reševanja ne smejo nič zapisovati v svoje beležke. 

Komunikacija med kandidati ni dovoljena, vključno z verbalno in neverbalno.  

Dovoljena je komunikacija med izpitno komisijo in kandidatom, izključno v primeru vprašanj, ki se navezujejo na tehnično reševanje 

izpita. 

Kandidati lahko gledajo le v svoj ekran in ne v ekran drugih kandidatov. 

Na računalniku za reševanje izpitov kandidati ne odpirajo drugih brskalnikov ali programov. 

Na preverjanju znanja lahko kandidati uporabljajo izključno predmete, ki so dovoljeni in našteti v zgornjem poglavju. Vsi ostali 

pripomočki niso dovoljeni. 

Pripomočki ne smejo imeti vpisanih odgovorov ali markirane vsebine ali kakršnih koli besed. Kandidarom se pripomočki pred 

pričetkom reševanja pregledajo. V primeru, da izpitna komisija ugotovi neskladno delovanje, se kandidata izloči iz reševanja izpitov. 

Kandidatu se lahko prepove opravljanje teoretičnega preverjanja znanja za 12 mesečno obdobje v vseh državah članicah EASA. 

Po preverjanju 

Kandidati podpišejo svoje zaznamke in jih izročijo izpitni komisiji (gre za preprečevanje uhajanja podatkov iz baze vprašanj ECQB). 
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6 DOVOLJENI ČAS ZA REŠEVANJE IZPITOV 

6.1 EASA BAZA VPRAŠANJ 

Teoretični izpiti za poklicne licence [ATPL, CPL, MPL] in ratingi za instrumentalno letenje (IR), se izvajajo v časovnih okvirih za 

posamezni predmet, kot to določa AMC1 ARA.FCL.300(b). 

Predmet ATPL(A) CPL(A) ATPL(H)/IR ATPL(H) CPL(H) IR(A)/(H) CB-IR/EIR 

010 Air Law 1:00 0:45 1:00 0:45 0:45 0:45 0:30 

021 Aircraft General Knowledge 

Airframe/systems/power plant 

2:00 1:30 2:00 2:00 1:30 XX XX 

022 Aircraft General Knowledge 

Instrumentation 

1:30 1:00 1:30 1:30 1:00 0:30 0:20 

031 Flight Performance and Planning 

Mass and Balance 

1:15 1:00 1:15 1:15 1:00 XX XX 

032 Flight Performance and Planning 

Performance (Aeroplanes) 

2:00 1:45 XX XX XX XX XX 

033 Flight Performance and Planning 

Flight Planning and Monitoring 

2:00 1:30 2:00 1:30 1:30 1:15 1:00 

034 Flight Performance and Planning 

Performance (Helicopters) 

XX XX 1:15 1:15 0:45 XX XX 

040 Human performance 1:30 1:00 

 

1:30 

1:30 1:00 1:00 0:30 

050 Meteorology 2:00 1:30 2:00 2:00 1:30 1:30 0:50 

061 General Navigation 2:15 2:00 2:15 2:15 2:00 XX XX 

062 Radio Navigation 1:30 0:30 1:30 1:00 0:30 1:00 0:40 

070 Operational Procedures 1:15 1:00 1:15 1:00 0:45 XX XX 

081 Principles of Flight (Aeroplanes) 1:30 1:15 XX XX XX XX XX 

082 Principles of Flight (Helicopters) XX XX 1:15 1:15 1:15 XX XX 

091 VFR Communication 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 XX XX 

092 IFR Communication 0:30 XX 0:30 XX XX 0:30 0:30 

Opomba: usklajeno z AMC/GM to Part-ARA — Amendment 6 
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6.2 NACIONALNA BAZA VPRAŠANJ 

Teoretični izpiti za športne licence [PPL, BPL, SPL, LAPL] se izvajajo praviloma v celoti v enem delu. Kandidat ima za opravljanje 

izpitov na razpolago 3 ure (ena ura = 60 minut). Kandidat naenkrat piše vseh devet predmetov. V primeru, da kandidat ne opravi 

vseh izpitov, se prijavi na naslednji izpitni rok iz preostalih predmetov. 

Predmet Čas, ki je na voljo za reševanje: 

010 Letalsko pravo in postopki ATC 0:20 

020 Splošno znanje o zrakoplovu 0:15 

030 Zmogljivost med letom in načrtovanje leta 0:20 

040 Človeško delovanje 0:15 

050 Meteorologija 0:25 

060 Navigacija 0:30 

070 Operativni postopki 0:25 

080 Načela letenja  0:15 

090 Komunikacija  0:15 

SI R/T Slovenski jezik cca. 0:20 

ENG R/T Angleški jezik cca. 0:25 
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7 KRITERIJI USPEŠNOSTI 

Teoretično preverjanje znanja uspešno opravi kandidat, ki doseže najmanj 75% možnih točk pri posameznem predmetu. Kazenske 

točke se pri napačnih odgovorih ne dodeljujejo. 

Kandidati morajo uspešno opraviti zahtevani preizkus teoretičnega znanja za ustrezno pilotsko licenco ali rating v 18 mesecih od 

konca koledarskega meseca, ko je kandidat prvič pristopil k teoretičnem izpitu. 

Če kandidat v štirih poskusih ne opravi uspešno katerega izmed izpitov ali ne opravi vseh izpitov v šestih poskusih, mora ponovno 

opravljati celoten teoretični izpit iz vseh predmetov. 

Prag uspešnosti 75% 

Časovno obdobje za opravljanje teoretičnih izpitov 18 mesecev 

Število dovoljenih izpitnih rokov 6 

Število pristopov na posamezni izpit 4 

Če kandidat: 

 v štirih poskusih ne opravi uspešno pisnih preizkusov teoretičnega znanja katere izmed izpitnih pol; ali  

 ne opravi vseh izpitov v šestih poskusih ali obdobju; ali 

ponovno opravlja celoten sklop teoretičnega prevejanja znanja. 

Kandidat se pred ponovnim preverjanjem teoretičnega znanja udeleži dodatnega usposabljanja, ki ga organizira organizacija DTO 

ali ATO.  

Obseg in področje potrebnega usposabljanja določi organizacija DTO ali ATO na podlagi potreb kandidata. Po končanem 

individualnem osvežitvenem usposabljanju DTO ali ATO izda potrdilo o končanem osvežitvenem tečaju in priporoči kandidata za 

opravljanje teoretičnega preverjanja znanja. 

7.1 VELJAVNOST POTRDIL O OPRAVLJENEM TEORETIČNEM PREVERJANJU ZNANJA 

Uspešno opravljeni preizkusi teoretičnega znanja veljajo naslednja obdobja: 

Vrsta opravljenega teoretičnega preverjanja Veljavnost potrdila v mesecih 

LAPL, PPL, SPL, BPL 24 mesecev 

CPL, IR in EIR 36 mesecev 

ATPL 

84 mesecev (7 let) od zadnje veljavnosti: 

 (A)/(H) vpisanega IR v liceco 

 (H) vpisanega ratinga za tip helikopterja 

Veljavnost potrdila o opravljenem teoretičnem preverjanju se šteje od dneva, ko je kandidat uspešno opravil teoretično preverjanje 

znanja za ustrezno licenco ali rating (veljavnost potrdila je vezana na zadnji dan meseca, v katerem je bil izpit opravljen). 

Obdobje veljavnosti potrdila o opravljenem teoretičnem izpitu pomeni, da mora kandidat za licenco ali rating za instrumentalno 

letenje v navedenem obdobju opraviti praktično preverjanje usposobljenosti z izpraševalcem za ustrezno licenco ali rating. V 

nasprotnem primeru mora ponovno opravljati teoretične izpite za ustrezne ratinge oziroma pilotske licence in pred tem opraviti 

osvežitveno usposabljanje v organizaciji za usposabljanje ATO ali DTO. 
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8 POSTOPEK PRIJAVE NA IZPIT 

Kandidat se na opravljanje teoretičnega preverjanja znanja prijavi najkasneje do zadnjega dneva prijave na izpit. Za pravočasno 

oddano prijavo na izpitni rok se šteje datum oddaje prijave po pošti. V primeru zamujene prijave na izpitni rok, se ta upošteva k 

prvemu naslednjemu rednemu izpitnemu roku. 

Praviloma se teoretično preverjanje znanja opravlja v času objavljenih izpitnih rokov. Odstopanje od tega je možno le v naprej 

določenih primerih (izredni izpitni rok), ki so opisani v nadaljevanju. 

8.1 REDNI IZPITNI ROK 

Kandidat se na izpit prijavi z vlogo FCL.APL-000056 Prijava na teoretični del izpit za ATPL/CPL/PPL/IR, ki je dostopna na spletni 

strani CAA (www.caa.si/splosni-obrazci.html). Prijava na izpit mora biti pravilno izpolnjena in vključuje najmanj naslednje podatke: 

 Podatek 

1 Ime in priimek, naslov, rojstni datum. 

2 Podpisa kandidata. 

3 Izbira vrste teoretičnega preverjanja znanja in kategorija zrakoplova (PPL(A), PPL(H), ATPL(A)…). 

4 Izbira jezika v katerem želi kandidat opravljati izpit. 

5 
Potrdilo organizacije za usposabljanje o končanem teoretičnem usposabljanju, ki je veljavno (12 mesecev), če se kandidat prvič 

prijavlja na izpitni rok in priporočilo za opravljanje teoretičnega preverjanja znanja. 

6 Izbira predmetov, ki jih kandidat želi opravljati. 

7 Če želi, lahko kandidat opravlja tudi test iz radiotelefonije v angleškem in/ali slovenskem jeziku – za športne pilote. 

Ko se kandidat prvič prijavi na izpitni rok, se lahko prijavi na vse ali na posamezne predmete. Kandidati ob prijavi na izpitni rok 

označijo tolikšno število predmetov, kot jih dejansko nameravajo opravljati.  

Pred pristopom na izpitni rok je potrebno poravnati sklep o stroških, sicer opravljanje izpita ni možno. Po prejetem dokazilu o 

plačilu, CAA preko elektronske pošte obvesti kandidata o izpitu (naslov elektronske pošte napišite čitljivo, sicer se obvestilo pošlje 

po pošti). 

 

8.1.1 IZREDNI IZPITNI ROK 

Izredni izpitni rok pomeni izvedbo teoretičnega preverjanja znanja izven predvidenih in predpisanih rednih izpitnih rokov. Izredni 

rok se lahko na prošnjo kandidata posebej odobri, če za to obstajajo upravičeni razlogi in če organizacijske in prostorske možnosti 

omogočajo izvedbo, zato se vsaka prošnja obravnava posebej. 

Prijava na izredni izpitni rok je možna izjemoma in sicer le na en, v naprej dogovorjen termin v mesecu, ko ni razpisanega rednega 

izpitnega roka. 

Za izredni izpitni rok lahko zaprosi le kandidat, ki dokaže opravičljiv razlog za odstopanje od pravil glede rednega izvajanja 

teoretičnih preverjanj znanja. Ti razlogi so naslednji: 

 naslednji redni izpitni rok je razpisan izven časovnega obdobja, v katerem je možno opravljati teoretično preverjanja znanja 

(18 mesecev); 

 naslednji redni izpitni rok je razpisan v času, ko kandidat časovno in krajevno ne bo dalj časa (tj. več kot 30 dni) v Republiki 

Sloveniji in bi ta odsotnost vplivala na dovoljeno obdobje opravljanja preverjanja znanja (18 mesecev); 

 kandidat ima možnost ponovnega poizkusa (ne presega 4) za opravljanje posameznega predmeta in je naslednji izpitni rok 

predviden izven 18 mesečnega obdobja; 

https://dna.caa.si/#document.list/C.DOC-00.10490
http://www.caa.si/splosni-obrazci.html
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 zdrastveni razlogi (npr. predvidena bolniška odsotnost - operacija, nosečnost,…), ki bi kandidatu onemogočili izvedbo 

teoretičnega preverjanja znanja v okviru predpisanega časovnega obdobja (18 mesecev); 

 drugi objektivni razlogi, ki bi utegnili vplivati na zagotovitev skladnosti izvedbe preverjanja znanja. 

Za prijavo na izredni izpitni rok kandidat poda prijavo na izbrane predmete, enako kot pri rednem izpitnem roku.  

Prijavi na izredni izpitni rok poda dopis z obrazložitvijo razloga (ter morebitnimi dokazili, npr. zdravniškim potrdilom, ipd.). CAA 

nato prouči razloge za odobritev izrednega izpitnega roka, lahko zahteva dodatna dokazila in kandidata obvesti o odločitvi. 

Izredni izpitni rok se šteje kot redni izpitni rok (»sitting«) in kot poizkus pri posameznem predmetu (»attempt«).  

V primeru odobritve izrednega izpitnega roka se kandidatu pošlje sklep o stroških (stroški izrednega izpitnega roka znašajo 

dvakratnik tarife rednega izpitnega roka, glede na število prijavljenih izpitnih pol) in obvestilo o terminu izpita izrednega roka. 

Od izrednega izpitnega roka se je možno odjaviti najmanj tri delovne dni pred terminom opravljanja izpita. 

Korak Opis 

1 Kandidat vloži prijavo na izpit skupaj s prošnjo za odobritev izrednega izpitnega roka. 

2 
Uradna oseba preveri upravičenost prošnje in pregleda ali kandidata navaja upravičljive razloge za odobritev izrednega 

izpitnega roka. 

3a 

+ 
V primeru ugoditve prošnji, se kandidatu pošlje obvestilo o dnevu in uri preverjanja znanja in sklep o stroških. 

3b 

- 
V primeru, da kandidat nima upravičljivih razlogov, se prošnji ne ugodi. 

8.2 POSTOPEK PRESOJE SKLADNOSTI ZAČETNE PRIJAVE NA IZPIT 

Po prejemu prijave se pregleda skladnost prijave na izpit glede na ustrezne zahteve dela FCL. Pri presoji skladnosti prijave na 

teoretični del izpita se preveri naslednje ustrezne zahteve: 

 potrdilo in priporočilo organizacije za usposabljanje je veljavno (12 mesecev) (začetna prijava); 

 organizacija za usposabljanje ima veljavno potrdilo ali prijavo (ATO/DTO); 

 kandidat nima izrečene prepovedi opravljanja teoretičnega preverjanja znanja (ARA.FCL.300(f)). 

8.3 NADALJNJE PRIJAVE NA IZPIT 

Vse nadaljnje prijave na izpit se obravnavajo samo v okviru sledenja ustreznim zahtevam glede štetja izpitnih rokov in poizkusov 

po posameznem predmetu. Kandidat se prijavi na izpit z vložitijo vloge FCL.APL-000056 Prijava na teoretični del izpit za 

ATPL/CPL/PPL/IR. Prijava mora vsebovati naslednje sestavine: 

 Osebni podatki: ime in priimek, datum rojstva, prebivališče in podpis 

 Navedba predmetov, ki jih želi kandidat opravljati v željenem izpitnem roku. 

 

 

  

https://dna.caa.si/#document.list/C.DOC-00.10490
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9 POSTOPEK ODJAVE OD IZPITA 

Odjavo od izpita se opravi na način, da stranka, ki je prejela obvestilo za opravljanje teoretičnega preverjanja znanja, obvesti 

izpitno komisijo preko e-pošte ali po navadni pošti. Obvestilo mora vsebovati naslednje podatke: 

 ime in priimek 

 številka obvestila 

 datum opravljanja teoretičnega preverjanja znanja 

Odjava le od posameznega predmeta ni možna. Dovoljena je odjava od celotnega izpitnega roka in sicer najmanj tri (3) delovne 

dni pred njegovim pričetkom. Za pravočasne odjave se že plačani sklep o stroških kandidatu v celoti upošteva pri naslednjem 

izpitnem roku, vendar kandidat za odjavo poravna dodatne administrativne stroške v skladu z veljavno tarifo za izvajanje storitev 

CAA.  

Če kandidat ne odpove pravočasno udeležbe na izpitnem roku ali se ne udeleži izpitnega roka se že plačana tarifa za opravljanje 

izpitov ne vrne in ne prenese na naslednji izpitni rok (razen v dokazljivih nujnih primerih in obstoja višje sile, kar mora kandidat 

tudi dokazati). 

Korak Opis 

1 Prejem obvestila o odjavi od teoretičnega preverjanja znanja in pregled podatkov (pozitivna identifikacija osebe). 

2 
Pregled skladnosti obvestila o odjavi:  

Ali je odjava od preverjanja znanja pravočasna? (3 dni delovne dni pred izpitom) 

3a 

+ 

Obvestilo o odjavi od izpitnega roka skladno z rokom za odjavo od izpitnega roka.  

Kandidata se prerazporedi na naslednji rok in zaračuna administrativne stroške za prerazporeditev izpitnega roka. 

3b 

- 

Obvestilo o odjavi ni pravočasno oziroma kandidat ni pristopil k izpitu. 

Kandidatu se že plačani stroški ne upoštevajo pri naslednjem izpitnem roku in je v vsakem primeru dolžane plačati tarifo. 

10 SISTEM IN NAČIN OBRAČUNAVANJA TARIFE 

Pri obračunavanju tarife se obračuna tarifa po posamezni izpitni poli. Na ta način je višina tarife odvisna od števila predmetov na 

posameznem izpitnem roku, ki se ga kandidat udeleži. V primeru, da kandidat ni podal odjave od izpita in tudi sklepa od stroških 

ni plačal, je dolžan staro tarifo za izpite poravnati pred prihodom na novi izpitni rok (za katerega se izda nov sklep o stroških). 

Teoretično preverjanje znanja za: Število točk na predmet:* Število predmetov: 

PPL (A)/(H)/(B)/(S) 2 9 

CPL (A)/(H) 5 13 

ATPL (A) 7 14 

ATPL (H) 7 13 

ATPL (H)/IR 7 14 

IR (A)/(H) 6 7 
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11 UPOŠTEVANJE TEORETIČNEGA PREVERJANJA ZNANJA 

11.1 UPOŠTEVANJE ZA ISTO KATEGORIJO ZRAKOPLOVOV IN IR 

Imetniku pilotske licence se prizna izpolnjevanje zahtev za teoretično usposabljanje in preizkus teoretičnega znanja za licenco v 

drugi kategoriji zrakoplovov v skladu z delom FCL. Če kandidat pridobi licenco športnega letala – PPL(A), v skladu z delom FCL, se 

mu priznajo splošni predmeti za licenco za drugo kategorijo zrakoplovov, na primer balonov, za isto vrsto licence (na primer športna 

licenca).  

Podrobneje upoštevanje teoretičnega znanja določa FCL.035, in sicer: 

1. Kandidatu, ki je uspešno opravil preizkus teoretičnega znanja za licenco prometnega pilota, se prizna izpolnjevanje zahtev 

glede teoretičnega znanja za licenco pilota lahkega zrakoplova, licenco športnega pilota, licenco poklicnega pilota in, razen za 

helikopterje, za IR in EIR v isti kategoriji zrakoplovov. 

 

2. Kandidatu, ki je uspešno opravil preizkus teoretičnega znanja za licenco poklicnega pilota, se prizna izpolnjevanje zahtev 

glede teoretičnega znanja za licenco pilota lahkega zrakoplova ali licenco športnega pilota v isti kategoriji zrakoplovov. 

 

3. Imetniku ratinga IR ali kandidatu, ki je uspešno opravil preizkus teoretičnega znanja o instrumentalnem letenju za določeno 

kategorijo zrakoplovov, se to v celoti upošteva pri zahtevah za teoretično usposabljanje in preverjanje za rating IR v drugi 

kategoriji zrakoplovov. 

 

4. Ne glede na točko (3) se imetniku IR(A), ki je opravil na sposobnosti temelječ modularni tečaj za IR(A) (CB-IR), to v celoti 

upošteva pri zahtevah za teoretično usposabljanje in preverjanje za IR v drugi kategoriji zrakoplovov, kadar je opravil tudi 

teoretično usposabljanje in preverjanje za del tečaja v zvezi z IFR, ki se zahteva v skladu s FCL.720.A.(b)(2)(i). 

Opravljeno teoretično znanja za: Prizna se za naslednje licence ali ratinge: 

ATPL 
LAPL, PPL, CPL in IR/EIR v isti kategoriji zrakoplovov 

IR/EIR priznavanje se ne priznava pri helikopterjih (poseben izpit ATPL(H)/IR) 

CPL LAPL, PPL v isti kategoriji zrakoplovov. 

PPL LAPL v isti kategoriji zrakoplovov. 

IR Se prizna za drugo kategorijo zrakoplovov (npr. IR(A) -> IR(H)). 

11.2 UPOŠTEVANJE ZA DRUGO VRSTO ZRAKOPLOVOV 

Imetniku pilotske licence se prizna izpolnjevanje zahtev za teoretično usposabljanje in preizkus teoretičnega znanja za licenco v 

drugi kategoriji zrakoplovov v skladu z Dodatkom 1 k delu FCL. 

To se prizna tudi kandidatom za pilotsko licenco, ki so uspešno opravili preizkuse teoretičnega znanja za izdajo navedene licence 

v drugi kategoriji zrakoplovov, če to storijo v času veljavnosti, določenem v FCL.025(c). 

Tovrstno upoštevanje znanja oziroma opravljanje izpitov je znano tudi kot »Bridge examination«. 

11.2.1 LICENCE ŠPORTNEGA PILOTA 

Za izdajo licence LAPL se imetniku licence LAPL v drugi kategoriji zrakoplovov v celoti upošteva teoretično znanje iz skupnih 

predmetov [glej FCL.120 (a)]. 

Ne glede na to se imetniku licence v drugi kategoriji zrakoplovov za izdajo licenc LAPL, PPL, BPL ali SPL udeleži teoretičnega pouka 

in uspešno opravi preizkuse teoretičnega znanja na ustrezni ravni iz naslednjih predmetov:  

020 - splošno znanje o zrakoplovih; 

030 - zmogljivost med letom in načrtovanje leta;  

060 - navigacija. 

070 - operativni postopki;  
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080 - načela letenja;  

Za izdajo licenc PPL, BPL ali SPL se imetniku licence LAPL v isti kategoriji zrakoplovov v celoti prizna izpolnjevanje zahtev za 

teoretični pouk in opravljanje preizkusov teoretičnega znanja. 

Ne glede na to, imetnik licence LAPL(S) z razširitvijo na letala TMG za izdajo licence LAPL(A) dokaže ustrezno raven teoretičnega 

znanja za razred letal z enim batnim motorjem za kopno (SEP(LAND)) v skladu s FCL.135.A(a)2. 

Torej licence na horizontalni ravni - športne licence – imajo enako zahtevano znanje iz splošnih predmetov, medtem ko se pri 

posebnih predmetih v vsakem primeru zahteva preizkus teoretičnega znanja. 

11.2.2 LICENCA POKLICNEGA PILOTA 

11.2.2.1 CPL v različnih kategorijah zrakoplovov 

Kandidat za licenco CPL, ki je imetnik licence CPL v drugi kategoriji zrakoplovov, se udeleži premostitvenega usposabljanja [»bridge 

instructions«] iz teoretičnega znanja na odobrenem tečaju glede na razlike med učnimi načrti za različne kategorije zrakoplovov. 

Kandidat uspešno opravi preizkuse teoretičnega znanja za naslednje predmete v ustrezni kategoriji zrakoplovov: 

021 – splošno znanje o zrakoplovih: osnovna konstrukcija in sistemi, elektronika, pogonski sistemi, reševalna oprema; 

022 – splošno znanje o zrakoplovih: instrumenti; 

032/034 – zmogljivost letal ali helikopterjev, kot je ustrezno; 

070 – operativni postopki; in 

080 – načela letenja. 

11.2.2.2 CPL z IR ali EIR v isti kategoriji zrakoplovov 

Kandidatu za licenco CPL, ki je uspešno opravil ustrezne teoretične preizkuse za rating za instrumentalno letenje (IR) v isti kategoriji 

zrakoplovov, se v celoti prizna izpolnjevanje zahtev za teoretično znanje iz naslednjih predmetov: 

040 - človeško delovanje; 

050 – meteorologija; 

razen če so opravili tečaj usposabljanja za rating IR v skladu z oddelkom Aa Dodatka 6 k tej prilogi (del FCL). 

Kandidatom za licenco CPL, ki so uspešno opravili ustrezne preizkuse teoretičnega znanja za rating IR ali EIR v isti kategoriji 

zrakoplovov, se prizna izpolnjevanje zahtev za teoretično znanje iz predmeta: 

090 – komunikacija. 

11.2.3 LICENCA PROMETNEGA PILOTA 

Kandidat za licenco ATPL, ki ima licenco ATPL v drugi kategoriji zrakoplovov, se udeleži premostitvenega usposabljanja (»bridge 

instructions«) za teoretično znanje pri odobreni organizaciji za usposabljanje glede na razlike, ugotovljene med učnimi načrti ATPL 

za različne kategorije zrakoplovov. 

Kandidat uspešno opravi preizkuse teoretičnega znanja za naslednje predmete v ustrezni kategoriji zrakoplovov: 

021 – splošno znanje o zrakoplovih: osnovna konstrukcija in sistemi, električni in pogonski sistemi, reševalna oprema; 

022 – splošno znanje o zrakoplovih: instrumenti; 

032 – zmogljivost, 

070 – operativni postopki in 

080 – načela letenja. 
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Kandidatu za licenco ATPL(A), ki je uspešno opravil ustrezno teoretično preverjanje za licenco CPL(A), se v celoti prizna 

izpolnjevanje zahtev za teoretično znanje za predmet: 

090 - komunikacija 

Kandidatu za licenco ATPL(H), ki je uspešno opravil ustrezne teoretične preizkuse za licenco CPL(H), se v celoti prizna izpolnjevanje 

zahtev za teoretično znanje iz naslednjih predmetov: 

010 - letalsko pravo, 

082 - načela letenja (helikopter), 

090 - komunikacija. 

Kandidatu za licenco ATPL(A), ki je uspešno opravil ustrezno teoretično preverjanje za rating IR(A), se v celoti prizna izpolnjevanje 

zahtev za teoretično znanje iz predmeta: 

090 – komunikacija. 

Kandidatu za licenco ATPL(H) z ratingom IR(H), ki je uspešno opravil ustrezne teoretične preizkuse za licenco CPL(H), se v celoti 

prizna izpolnjevanje zahtev za teoretično znanje iz naslednjih predmetov: 

082 - načela letenja (helikopter); in 

090 - komunikacija. 

11.2.4 RATING ZA INSTRUMENTALNO LETENJE (IR) 

Kandidatom za izdajo ratinga IR ali EIR, ki so uspešno opravili ustrezne teoretične preizkuse za CPL v isti kategoriji zrakoplovov, 

se prizna izpolnjevanje zahtev za teoretično znanje iz naslednjih predmetov: 

040 - človeške zmogljivosti; 

050 – meteorologija; in  

090 - komunikacija.  

Kandidati za izdajo ratinga IR(H), ki so uspešno opravili ustrezne teoretične preizkuse za licenco ATPL(H) VFR, opravijo preizkuse 

iz naslednjih predmetov: 

010 - letalsko pravo;  

033 - načrtovanje leta in spremljanje leta  

062 - radionavigacija. 
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12 BAZE IZPITNIH VPRAŠANJ 

12.1 EASA BAZA VPRAŠANJ 

Pri licencah prometnega pilota (ATPL), MPL, licenci poklicnega pilota (CPL) in ratingih za instrumentalno letenje (IR) ali rating za 

instrumentalno letenje na ruti (EIR) so navedeni postopki v skladu z vsemi naslednjimi zahtevami: 

CAA sestavi test iz evropske centralne banke vprašanj (»European Central Question Bank«, ECQB) v skladu s predpisano metodo, 

ki omogoča zajetje celotnega učnega načrta posameznih predmetov. 

ECQB je zbirka vprašanj z več mogočimi (»Multiple-choice questions«) odgovori, katere lastnik je EASA. 

ECQB je na voljo le pristojnim organom in samo za namene teoretičnega preverjanja znanja. ECQB baza ni javno dostopna ter je 

predmet varstva pravic intelektualne lastnine, ki je v lasti EASA. Zato je ključnega pomena zaščititi banko vprašanj pred zlorabo 

in uhajanjem informacij.  

V primeru, da zaposleni na CAA, še posebej izpitna komisija, ali kdor koli drugi zazna, da bi bila ECQB baza lahko javno razkrita je 

dolžan obvestiti EASA z izpolnitvijo obrazca Form for reporting violation of confidentiality and IPR.  

Vse organizacije in osebe, ki sodelujejo v postopku, morajo zagotoviti, da je ECQB zaupna in da se spoštujejo pravice intelektualne 

lastnine njenih lastnikov. Vse kršitve, o katerih bo obveščena EASA ali države članice, bodo preiskane, uporabljeni bodo tudi 

ustrezni izvršilni ukrepi. 

12.2 NACIONALNA BAZA VPRAŠANJ 

Nacionalna baza vprašanja je vzpostavljena za športne pilote in pilote lahkih zrakoplovov (LAPL) za vse kategorije zrakoplovov 

(A/H/S/B). Baza vprašanj se oblikuje na način, ki je značilen za ECQB, in sicer: 

 vprašanja z izbirnimi odgovori (multiple-choice question) in aktualnimi prilogami za reševanje; 

 sledi se učnim ciljem za posamezno licenco (Learning Objective - LO); 

 uporablja se slovenski in angleški jezik. 

Na spletni strani CAA se objavi le vzorčna vprašanja, in sicer caa. 15% vprašanj po posameznem predmetu. 

12.2.1 TEST IZ RADIOTELEFONIJE 

Preverjanje iz znanja radiotelefonije (R/T) služi vpisu privilegija (R/T) pri izdaji ustrezne licence za športnega pilota za ustrezno 

kategorijo zrakoplova (PPL, SPL, BPL) ali licence pilota lahkega zrakoplova za ustrezno kategorijo zrakoplova. 

Test iz radiotelefonije je pisni test, ki vsebuje tudi odprta vprašanja (opisno) ter je del preverjanja pri predmetu komunikacija 

(090) za nekomercialne/športne licence. 

 

  

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Form%20for%20reporting%20violation%20of%20confidentiality%20and%20IPR.docx
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13 UGOVORNI POSTOPEK 

Ugovorni postopki pri teoretičnem preverjanju znanja praviloma niso dovoljeni, saj so vsi teoretični izpiti vodeni na računalniškem 

sistemu. Vendar tudi računalniški sistemi niso brez napak, še posebej, ker jih oblikujejo in vzpostavijo ljudje – to pomeni, da 

obstaja tveganje, ki je neločljivo povezan s človeškim dejavnikom. 

Zato je potrvno kandidatom omogočiti, da podajo ugovor na teoretično preverjanje znanja in lahko zahtevajo ponovni pregled 

posameznega predmeta, vendar je ugovor možen v omejenem obsegu.  

Ugovor zoper izpitno oceno ni dovoljena, mogoče pa je v ugovoru uveljavljati kršitve predpisov, ki se nanašajo na postopek izvedbe 

izpita. Ugovor je mogoče vložiti v roku treh delovnih dni od seznanitve z izpitno oceno.  

Ugovor na posamezni predmet lahko kandidati podajo pod naslednjimi pogoji: 

 preverjanje znanja za posamezni predmet je končan/zaključen; 

 kandidat obrazloži razloge za ugovor, ki so lahko izključno naslednji: 

o tehnična napaka pri izvajanju teoretičnega preverjanja; in 

o vsebinska napaka pri določenem predmetu oziroma vprašanju. 

 ugovor je vložen pisno in v roku 3 dni po vročitvi obvestila o doseženem rezultatu. 

Po vloženem ugovoru na izpit se imenuje komisija, ki ugovor obravnava. Ugovorna komisija sprva preveri ustreznost zgoraj 

navedenih elementov in vpogleda v ustrezni predmet.  

Pregledajo se napačno odgovorjena vprašanja, ki jih komisija oceni in preveri ali: 

 je v sistemu označen pravilni odgovor ali je odgovor res pravilen; 

 so bile prisotne tehnične napake pri izvajanju izpita. 

Če komisija ugotovi, da so kršitve postopka pri izvedbi izpita vplivale na negativno oceno se sprejme ustrezna odločitev glede na 

ugotovitve konkretnega primera. 
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14 POSTOPEK V PRIMERU KRŠENJA PRAVIL IZVAJANJA TEORETIČNEGA PREVERJANJA 

V primeru, da se ugotovi, da kandidat med preverjanjem ne ravna v skladu s postopki preverjanja, se ta oceni kot neuspešen pri 

preverjanju iz enega predmeta ali celotnem teoretičnem preverjanju. 

Kandidatom, ki se jim dokaže goljufanje, CAA prepove nadaljnje preverjanje teoretičnega znanja za najmanj dvanajst (12) mesecev 

po datumu preverjanja, med katerim so bili zaloteni pri goljufiji. Takšna prepoved velja za celotno območje držav članic EASA, o 

čemer se vse države članice EASA tudi obvesti. 

14.1 GOLJUFANJE 

Goljufija pri izvajanju izpitov je kakršnokoli dejanje, ki lahko neupravičeno prispeva k odločitvi za pravilni odgovor, s čimer kandidat 

ne izkaže ustreznega znanja. Vsled temu se pri izvajanju oziroma opravljanju teoretičnih izpitov smatra za goljufanje: 

 prepisovanje 

vedenjski odkloni  prigovarjanje 

 izsiljevanje drugega kandidata 

 uporaba nedovoljenih pripomočkov (plonk listiki, kamere, računala, PDA) nedovoljena sredstva 

14.2 POSTOPEK PRI ODKRITJU GOLJUFANJA 

V primeru, da izpitna komisija ugotovi, da ima kandidat namen goljufati oziroma si priskrbeti neupravičeno prednost ali se 

neprimerno obnaša (moti druge osebe, žaljiv…), ga opozori na kršitev in ga poduči, da mu bo ob naslednjem poizkusu goljufije 

odvzeta pravica do opravljanja predmeta oziroma bo zadevni predmet opravil kot neuspešen. V tem primeru, še ni prišlo do 

goljufije, vendar je namen izkazan.  

V takšnih primerih se kandidata: 

1. opozori na neprimerno obnašanje in; 

2. poduči, da bo ob ponovnem opozorilu odstranjen iz učilnice;s čimer izgubi pravico do nadaljevanja reševanja testov za ta dan. 

14.3 NEDOVOLJENA SREDSTVA 

Kandidat, ki uporablja nedovoljena sredstva in se mu/ji dokaže goljufanje, CAA prepove nadaljnje preverjanje za najmanj dvanajst 

mesecev po datumu preverjanja, med katerim so bili zaloteni pri goljufiji. 

Uporaba nedovoljenih sredstev je v vsakem primeru prepovedana, zato postopnega pristopa k tovrstnemu goljufanju ni 

predvidenega, temveč se kršiteljem prepove nadaljnje opravljanje teoretičenga preverjanja znanja.  

Kandidati so pred vsakim pristopom k izpitom poučeni o uporabi nedovoljenih sredstvev, zato je kakršno koli delovanje proti tem 

pravilom nedovoljeno in predmet takojšnjih izvršilnih ukrepov.  

Primeri uporabe nedovoljenih sredstev so naslednji (seznam sredstev ni vseobsegajoč): 

 plonk listki 

 PDA – Personal Digital Assistant 

 kamere 

 slušalke (razen slušnih pripomočkov) 

 kalkulatorji s spominom in različnimi letalskimi funkcijami 
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Primeri nedovoljenih sredstev: 

 

 

 

Brezžična slušalka 

 

Kalkutor za goljufanje, ki se poveže z drugimi napravami 

 

Spy slušalka 
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ZAPISKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


