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KANDIDATI ZA PODALJŠANJE VELJAVNOSTI POTRDILA O ZNANJU ANGLEŠKEGA JEZIKA
ORGANIZACIJE

Bolezen novega koronavirusa (CoViD-19), ki je izbruhnila v mestu Wuhan in 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 CAA se je zato moralo
prilagoditi z omejitvijo poslovanja, kar med drugim vpliva tudi na izvajanje preverjanja znanja angleškega jezika oziroma preverjanje
znanja za pridobite privilegija R/T tako v angleškem kot v slovenskem jeziku. CAA je zaradi izrednih okoliščin, ob upoštevanju odlokov
Vlade RS in priporočil NIJZ in WHO, odločila, da:

SE PREVERJANJE ZNANJA ANGLEŠKEGA JEZIKA ZARADI IZREDNIH RAZMER POVEZANIH S PANDEMIJO

COVID-19 V PROSTORIH CAA NE BO IZVAJALO. UREDITEV VELJA DO PREKLICA.
CAA aktivno pristopa in poskuša reševati nastalo situacijo, da bi čimbolj omilila posledice izredni razmer, zato je vzpostavila alternative
načine za ublažitev posledic, in sicer.
UKREP I: PODALJŠANJE VELJAVNOSTI ZNANJA ANGLEŠKEGA JEZIKA
CAA-SI bo za pilote, ki letijo in so zaposleni pri letalskih prevoznikih, ki opravljajo zračni prevoz potnikov, tovora in pošte (AOC) oziroma
izvajajo druge letalske operacije s kompleksnimi zrakoplovi (SPO, NCC, SPA) ter nekomercialne letalske operacije (NCO), omogočila
uveljavljanje splošne izjeme za to skupino pilotov, ki velja na celotnem področju EU.
Znanje angleškega jezika se bo avtomatično podaljšalo za obdobje 8 mesecev od poteka veljavnosti znanja angleškega jezika, ki je
vpisano v licenco, ki jo je izdala CAA-SI, vendar najkasneje do konca veljavnosti izjeme (23.11.2020). Kljub temu, predlagamo pilotom,
da takoj, ko bo mogoče, opravijo preverjanje za podaljšanje veljavnosti znanja angleškega jezika na običajen način.
Kdaj je pilot upravičen do uveljavitve izjeme?
Pilot je upravičen do izjeme v primerih, ko zagotavljanje skladnosti z ustreznimi zahtevami ni možno, pod naslednjimi pogoji:
1.
2.
3.

Znanje jezika je veljavno, in sicer do vključno 31.07.2020;
Pilot je imetnik licence, ki jo je izdala CAA-SI.
Pilot je zaposlen pri operatorju in izvaja letalske operacije za operatorja.

Kaj je treba storiti za podaljšanje veljavnosti znanja jezika spričevala na podlagi te izjeme?
Pilot, ki izpolnjuje zgornjo zahtevo mora poslati vlogo FCL.APL-201 na info@caa.si in FCL@caa.si in ji priložiti:
-

Skenirano kopijo originala pilotske licence.

UKREP II: PREVERJANJE ZNANJA PREKO E-KONFERENCE
CAA bo omogočila, kolikor bo to smiselno in nujno, izvajanje preverjanja znanja jezika preko e-konference, vendar se bo tovrstno
preverjanje lahko izvajalo pod naslednjimi pogoji:
1.
2.
3.
4.

Pilot ima veljaven vpis znanja angleškega jezika;
Pilot lahko opravlja tovrstno preverjanje zgolj za podaljšanje že obstoječe stopnje znanja angleškega jezika;
Tehnične zmožnosti in hitrost internetne povezave omogoča normalen potek izpraševanja;
Pilot je bil nazadnje preverjen po metodi, ki jo je vzpostavila CAA-SI (torej je poznana stranka).

Za to vrsto preverjanja se je potrebno predhodno dogovoriti s z Karmen Štumberger (Language Assessor/LTB/LAB) preko e-maila na:
karmen.stumberger@caa.si.
Pri tem je potrebno upoštevati dejstvo, da morajo biti izpolnjeni vsi pogoji za opravljanje preverjanja. Pojasniti je treba, da gre v teh
primerih izključno za izredno okoliščino preverjanja, ki zaradi narave dela ni vedno možna. Zato se je treba za tovrstno izvajanje
preverjanja predhodno dogovoriti in uskladiti.

