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Obvestilo pilotom, ki bi želeli opraviti rating za nočno letenje pod VFR pogoji!
V letalski šoli Jus security d.o.o. (SI.ATO.004) zbiramo prijave kandidatov za pridobitev
ratinga za nočno letenje VFR (Night Rating).
Teoretični del šolanja obsega 6 ur in bo izveden na daljavo (preko aplikacije Zoom).
Praktični del šolanja se bo izvajal z dvema letaloma Cessna 172 diesel na letališču Brnik (LJLJ)
do 22.00 ure. Program obsega minimalno 5 ur letenja (od tega 1 ura samostojnega letenjašolski krogi na LJLJ) in bo izveden po dogovoru s kandidati.
Po uspešno zaključenem teoretičnem in praktičnem delu tečaja bo kandidatom s strani šole
izdano potrdilo, s katerim pri Agenciji RS za civilno letalstvo podamo vlogo za vpis ratinga v
licenco. Nočni rating ne zahteva izpitnega leta z izpraševalcem.
Pogoj za pričetek usposabljanja za pridobitev ratinga za nočno letenje je veljavna licenca
športnega pilota letala PPL(A) ali LAPL(A).
Imetniki licence pilota lahkega zrakoplova LAPL(A) morajo pred pričetkom praktičnega
šolanja za pridobitev ratinga za nočno letenje opraviti še vajo iz osnov instrumentalnega
letenja (t.i. vaja 19 iz programa PPL, 3 ure). To vajo odletimo iz letališča Lesce.
Priporočilo!
Če še niste leteli Cessne 172 turbo diesel, predlagamo, da “spoznavni del” predstavitve
letala, zmogljivosti in posebnosti opravimo na letališču Lesce še v dnevnem delu letenja,
lahko uro pred začetkom nočnega dela letenja.
Nočni del praktičnega usposabljanja se prvo uro začne iz Letališča Lesce (vzlet 5 min. pred
nastopom noči), zaključi se z nočnim pristankom na letališču Ljubljana, od koder v naslednjih
dneh opravimo vsaj še en ali dva leta.
Za prijave in dodatna pojasnila smo vam vedno na voljo preko elektronske pošte
letalska.sola.jus@gmail.com.

V Lescah, 28.11.2021

