
Obvestilo kandidatom in organizacijam 
OP-2/2020 

 

 
Številka: OP-2/2020 

Verzija: 01 

Pričetek veljavnosti: 18.03.2020 

Datum spremembe: 24.03.2020 

NASLOVNIKI:  

 ORGANIZACIJE ZA USPOSABLJANJE ATO, DTO IN NACIONALNE LETALSKE ŠOLE 

 KANDIDATI ZA TEORETIČNE IZPITE  

Bolezen novega koronavirusa (CoViD-19), ki je izbruhnila v mestu Wuhan, Ljudske republike Kitajske, ki jo povzroča SARS-CoV-2, se je 

hitro razširila na Kitajskem in po svetu, 11. marca 2020 pa jo je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila za pandemijo. Delovanje 

organizacij za usposabljanje in CAA se je zato moralo prilagoditi z omejitvijo poslovanja, kar med drugim vpliva tudi na izvajanje 

teoretičnih izpitov. Zaradi tega CAA sprejema naslednjo odločitev: 

 

II. IZPITNI ROK (06.04.2020) ZA OPRAVLJANJE TEORETIČNIH IZPITOV JE ZARADI  

IZREDNIH RAZMER POVEZANIH S COVID-19 PREKLICAN. 

 

PREKLIC II. IZPITNEGA ROKA (06.04.2020) 

Kandidate in organizacije za usposabljanje obveščamo, da je II. izpitni rok, ki bi se moral pričeti dne 06.04.2020, preklican in odložen za 

nedoločen čas.  

Vse organizacije in kandidate, ki so se na ta izpitni rok prijavili, bomo obvestili o novih izpitnih rokih. 

Vse kandidate obveščamo, da bodo vsi plačani stroški upoštevani pri naslednjem izpitnem roku, in sicer v okviru prijave, ki ste jo podali 

ob prijavi na izpit. V primeru katerih koli sprememb, se bodo spremembe ustrezno upoštevale. 

 

IZREDNE RAZMERE IN UPOŠTEVANJE PRAVIL ZA IZVAJANJE TEORETIČNIH IZPITOV 

Določba FCL.025 določa nekatere zahteve in pravila glede izvajanja izpitov, ki v času izrednih razmer in onemogočenega izvajanja 

teoretičnih izpitov, kandidatom povzročajo težave.  

Težave lahko povzročijo negativne posledice, kot so neuspešno opravljen izpit, če se vsi predmeti ne opravijo v roku 18 mesecev. 

Glede na to, da gre v primeru pandemije COVID-19 za višjo silo (force majeure), na katero nimamo vpliva, se bo kandidatom izgubljeni 

čas upošteval pri štetju obdobij, ki so navedena v določbi FCL.025, na naslednji način: 

Veljavnost potrdil o opravljenih teoretičnih izpitih 

FCL.025(c)(1) – veljavnost potrdil o opravljenih teoretičnih izpitih (za opravljanje preverjanje usposobljenosti) se podaljša do konca 

veljavnosti izjeme, ki jo je CAA vložila na EASA, in sicer do 23.11.2020. Izjema velja za vse ustrezne licence ali IR. 

Čas za opravljanje teoretičnih izpitov (18 mesecev) 

FCL.025(b)(2) – kandidatom, ki opravljajo teoretične izpite in morajo vse predmete uspešno opraviti v roku 18 mesecev, se podaljša za 

izgubljeni čas, ki ga bo kandidat izgubil zaradi pandemije COVID-19. Čas se šteje v mesecih (npr. od meseca marca in naslednji). 

Veljavnost priporočil ATO in DTO za opravljanje teoretičnih izpitov 

FCL.025(a)(3) – veljavnost priporočil organizacije DTO in ATO, ki praviloma veljajo 12 mesecev, se podaljša in upošteva do konca 

veljavnosti izjeme (23.11.2020). Organizacija DTO ali ATO pred prijavo na izpit, ocenijo, če kandidat potrebuje osvežitveno 

usposabljanje.  

 


