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UVOD
Končno poročilo o preiskavi letalske nesreče vsebuje dejstva, analizo, vzroke in varnostna
priporočila, ki jih je ugotovila komisija za preiskovanje letalske nesreče glede na okoliščine v
katerih se je nesreča pripetila.

V skladu s prilogo številka 13 k Čikaški konvenciji ter na podlagi četrtega odstavka
137. člena Zakona o letalstvu (Ur. list RS, št. 113/06 – UPB1), Uredbe o preiskovanju
letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov (Ur. list RS, št. 110/05) ni namen
končnega poročila o letalski nesreči

ugotavljanje krivde ali individualne oziroma

kolektivne odgovornosti. Osnovni cilj končnega poročila je preprečevanje letalskih
nesreč in zmanjšanje tveganj v prihodnosti.

Nedvomno mora končno poročilo o letalski nesreči koristiti varnosti letenja.

Pomembno je, da se končno poročilo o letalski nesreči uporablja za preprečevanje letalskih nesreč.
Uporaba končnega poročila o letalski nesreči v druge namene namreč lahko privede do napačne
interpretacije.
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IMENOVANJE KOMISIJE ZA PREISKOVANJE LETALSKE NESREČE
Sektor za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov pri Ministrstvu za Promet Republike Slovenije,
je na podlagi tretjega odstavka 138. člena Zakona o letalstvu (Ur. list RS, št. 113/06 – UPB1) in na
podlagi drugega, tretjega in četrtega odstavka 7. člena Uredbe o preiskovanju letalskih nesreč,
resnih incidentov in incidentov (Ur. list RS, št. 72/03 in 110/05) s sklepom številka 372003/2007/1-0010132 z dne 03.10.2007, imenoval komisijo za preiskovanje letalske nesreče
Ultralahkega motornega letala VIRUS 912, registrske oznake S5-PDG, z namenom preiskovanja
okoliščin v katerih se je nesreča pripetila, ugotavljanja vzrokov letalske nesreče in pripravo
varnostnih priporočil za preprečevanje letalskih nesreč v prihodnosti.

Sestava komisije:

1. Roman ROVANŠEK, Ministrstvo za Promet,
Sektor za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov,
Glavni preiskovalec.
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POVZETEK
1. Datum in čas nesreče: 03.10.2007 ob 07:09 UTC (*)
2. Tip zrakoplova: ULN / Ultralahko motorno letalo VIRUS 912
3. Mesto nesreče: Letališče Maribor – SLOVENIJA
4. Tip leta: Šolski krogi
5. Proizvajalec: PIPISTREL d.o.o. - Ajdovščina, SLOVENIJA
6. Država registracije: SLOVENIJA
7. Registrska oznaka: S5 – PDG
8. Lastnik: Letalski center Maribor, Ljubljanska 4 / I, 2000 Maribor, SLOVENIJA
9. Operator: Letalski center Maribor, Ljubljanska 4 / I, 2000 Maribor, SLOVENIJA
10. Posledice:
 Poškodbe oseb:

Poškodbe

Posadka

Sopotniki

Ostali

mrtvi

0

---

---

težke

0

---

---

lažje/nepoškodovani

0

---

---

 Poškodbe letala: Propeler 100% poškodovan, motor poškodovan,

nosno podvozje s

pnevmatiko 100% poškodovano
 Poškodbe opreme: Oprema nepoškodovana

(*) V tem poročilu je uporabljen mednarodni koordinirani čas (Co-ordinated Universal Time, UTC).

Na dan nesreče je za slovenski lokalni čas potrebno dodati dve uri (UTC+2).
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1. DEJSTVA
1.1 Podatki o letu
Dne 03.10.2007 sta ob 5:30 UTC (*) pilot ultralahkega motornega letala in učenec za pilota
ultralahke letalne naprave na letalu naredila predpoletni pregled. Po pregledu letala sta pri pristojni
službi za vodenje zračnega prometa na letališču Maribor oddala načrt leta do vzletišča Imeno in
nazaj. Na vzletišču Imeno sta imela namen opraviti vaje letenja po šolskih krogih. Ob 6:05 UTC (*)
sta z letalom vzletela iz letališča Maribor v smeri Rogaške Slatine proti vzletišču Imeno. V
neposredni bližini vzletišča Imeno je pilot ugotovil, da je vidljivost na vzletišču zaradi megle zelo
slaba. Odločil se je za vrnitev na letališče Maribor. Ob vstopu v kontrolirani zračni prostor sta pilot
in učenec zaprosila pristojno službo za vodenje zračnega prometa v Mariboru za dovoljenje letenja
po šolskih krogih in pristajanje s podaljškom (angl. touch and go) na letališču Maribor. Pristojna
služba zračnega prometa je posadki letenje po šolskih krogih in pristajanje s podaljškom odobrila.
Čas leta iz letališča Maribor do vzletišča Imeno in nazaj je trajal 20 minut. Pilot in učenec sta na
letališču Maribor naredila dva šolska kroga. Po zaključenem drugem šolskem krogu je pilot na
čakalni poziciji » D « zapustil letalo. Pilot je učencu prepustil letalo v samostojno upravljanje
letenja po šolskih krogih in pristajanje s podaljški. Pilot je po zapustitvi letala ostal na travnati
površini ob vzletno pristajalni stezi in opazoval letenje učenca.
Pri pristanku v smeri 15 na vzletno pristajalni stezi letališča Maribor je učenec izvedel dotik letala
tako, da se je letalo vzletno pristajalne steze dotaknilo najprej z nosnim kolesom in po tem z
glavnima kolesoma. V trenutku dotika nosnega kolesa s površino vzletno pristajalne steze je na
letalu prišlo do poškodb obeh krakov propelerja, motorja in nosnega podvozja s pnevmatiko. Po
dotiku z vsemi tremi kolesi in vožnji letala po vzletno pristajalni stezi je letalo dvakrat odskočilo od
njene površine. Učenec letala ni zaustavil temveč je s poškodovanim letalom vzletel v smeri 15. Pri
vzletu je prišlo do pregrevanja motorja in izgubljanje hladilne tekočine iz sistema za hlajenje glav
valjev.
Po vzletu na višini približno 50 m v smeri 15 vzletno pristajalne steze je učenec s pomočjo navodil
kontrolorja zračnega prometa naredil levi zavoj in znotraj letališča v smeri 33 vzletno pristajalne
steze na travnati površini zasilno pristal. Tik pred pristankom je učenec ugasnil motor. Po popolni
zaustavitvi je učenec iz letala izstopil sam. Pri nesreči se učenec ni poškodoval.
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1.2 Podatki o poškodbah v dogodku udeleženih oseb
Poškodbe

Posadka

Sopotniki

Ostali

mrtvi

0

---

---

težke

0

---

---

lažje/nepoškodovani

0

---

---

1.3 Podatki o poškodbah ultralahkega motornega letala
Pri prvem dotiku letala s površino vzletno pristajalne steze ter nadaljevanju pristajanja s
podaljškom je na ultralahkem motornem letalu prišlo do poškodb obeh krakov propelerja, motorja,
nosilca motorja, požarne stene in celotnega prednjega podvozja z nosnim kolesom in pnevmatiko.
Drugih poškodb na letalu ni bilo.

Poškodovano ultralahko motorno letalo VIRUS 912 na mestu popolne zaustavitve
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1.3.1 Podatki o poškodbah propelerja
Oba kraka propelerja sta se ob dotiku s površino vzletno pristajalne steze 100% poškodovala.
Poškodbe propelerja z odpadlima deloma obeh krakov so prikazane na spodnjih slikah.

Poškodovana kraka propelerja

Del odpadlega kraka propelerja

Sektor za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov

Del odpadlega kraka propelerja

8

KONČNO POROČILO

S5-PDG

1.3.2 Podatki o poškodbah motorja
Motor se je pri pristanku in ponovnem vzletu poškodoval. Poškodbe na motorju so nastale ob
dotiku krakov propelerja in prednjega podvozja s površino vzletno pristajalne steze. Pri tem je počil
tudi prednji nosilec na motorju. Pri postavljeni moči motorja za ponovni vzlet je prišlo do
prekoračitve časovno dovoljene uporabe maksimalnih vrtljajev motorja, kar je povzročilo
pregrevanje in izgubljanja hladilne tekočine iz sistema za hlajenje glav valjev. Poškodbe motorja so
prikazane na spodnjih slikah.

Motor s počenim nosilcem in poškodovano strukturo

Počen nosilec na motorju

požarne stene

Prazna posoda hladilne tekočine za hlajenje glav valjev

Iztekla hladilna tekočina iz sistema hlajenja
glav valjev
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1.3.3 Podatki o poškodbah prednjega podvozja
Prednje podvozje ultralahkega motornega letala se je pri pristanku ob prvem dotiku s površino
vzletno pristajalne steze 100% poškodovalo. Prednje podvozje se je ukrivilo naprej v smeri gibanja
letala. Pri tem je eden od krakov propelerja prerezal prednjo pnevmatiko. Poškodbe prednjega
podvozja so prikazane na spodnjih slikah.

Poškodovano prednje podvozje s kolesom in pnevmatiko

Poškodovana pnevmatika prednjega kolesa
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1.4 Podatki o ostali škodi
Na površini vzletno pristajalne steze sta kraka propelerja ob dotiku naredila manjši površinski sledi.
Ostale škode ni bilo.

Del odpadlega kraka na vzletno pristajalni stezi

Sled dotika kraka ob površini vzletno pristajalne steze

v smeri 15

Poškodba na kraku propelerja, ki je nastala ob dotiku

Sled dotika kraka na površini vzletno pristajalne steze

s površino vzletno pristajalne steze
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1.5 Podatki o osebju
1.5.1 Pilot
1. Pilot:

Moški, rojen 1970

2. Državljanstvo:

Slovensko

3. Dovoljenje:

DOVOLJENJE PILOTA ULN

4. Veljavnost dovoljenja:

Od 18.10.2005 do 18.10.2009

5. Posebna pooblastila:

MOTORNO LETALO od 18.10.2005

6. Status v letalski šoli:

Učitelj - pripravnik ULPAI, vpisan v knjigo registra letalske
šole Letalskega centra Maribor z dne 05.11.2006

7. Zdravniško spričevalo:

2. razred

8. Pričetek veljavnosti:

24.10.2005

9. Splošni zdravniški pregled: Zadnji 13.10.2005, Naslednji 13.10. 2007
10. Elektrokardiogram:

Zadnji 13.10.2005, Naslednji 13.10. 2007

11. Omejitve:

" VDL"

12. Skupni nalet na ULN:

46 ur in 31 minut

1.5.2 Učenec za pilota ULN
1. Učenec:

Moški, rojen 1974

2. Državljanstvo:

Slovensko

3. Status v letalski šoli:

Učenec za pilota ULN, vpisan v knjigo registra letalske
šole Letalskega centra Maribor z dne 25.03.2005

4. Zdravniško spričevalo:

2. razred

5. Pričetek veljavnosti:

26.10.2005

6. Splošni zdravniški pregled: Zadnji 26.10.2005, Naslednji 26.10.2007
7. Elektrokardiogram:

Zadnji 26.10.2005, Naslednji 26.10.2007

8. Omejitve:

" VDL"

9. Skupni nalet na ULN:

28 ur in 48 minut
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1.6 Podatki o ultra lahkem motornem letalu (ULN)
1. Tip ULN:

VIRUS 912

Registrska oznaka:

S5-PDG

Proizvajalec ULN:

PIPISTREL d.o.o., Ajdovščina, SLOVENIJA

Serijska številka:

169 V 912 05 05

Leto izdelave:

2005

2. Tip MOTORJA:

912 UL2

Proizvajalec motorja:

Rotax GmbH Gunskirchen, AVSTRIJA

Serijska številka:

4407130

Leto Izdelave:

2005

3. Tip PROPELERJA:

VARIO

Proizvajalec propelerja:

PIPISTREL d.o.o., Ajdovščina, SLOVENIJA

Serijska številka:

C005

4. Številka atesta ULN:

TC 99/002 – AT/ULN 02

Datum testnega leta ULN:

30.05.2005

5. Lastnik:

Letalski center Maribor, Ljubljanska 4 / I,
Maribor

6. Operator:

Letalski center Maribor, Ljubljanska 4 / I,
Maribor

7. Dovoljenje za letenje:

Številka dovoljenja 671,
z veljavnostjo od 04.07.2007 do 03.07.2008,
izdano s strani Republike Slovenije,
Ministrstva za promet,
Uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo

8. Namen uporabe:

Šport, šolanje

9. Zavarovanje:

Sklenjeno od 05.07.2007 do 4.07.2008
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1.6.1 Podatki o vzdrževanju ultra lahkega motornega letala
Ultralahko motorno letalo je bilo redno vzdrževano v PART-145 potrjeni organizaciji za vzdrževanje
zrakoplovov LETALSKI SERVIS Letalskega centra Maribor, Ljubljanska 4/I, 2000 Maribor. Zadnji
periodični vzdrževalni pregled letala pred nesrečo je bil narejen dne 13.09.2007 v obliki 50 urnega
pregleda pri skupnem naletu 943 ur 12 min in 5196 ciklih. PART-145 potrjena organizacija za
vzdrževanje zrakoplovov LETALSKI SERVIS Letalskega centra Maribor, je po opravljenem
periodičnem 50 urnem vzdrževalnem pregledu dne 13.09.2007 izdala potrdilo o sprostitvi
zrakoplova za uporabo CRS(*). V potrdilu je določila naslednje načrtovano vzdrževanje letala v
obliki 1000 urnega pregleda pri skupnem naletu 1000 ur.

Skupni nalet letala na dan nesreče 03.10.2007 je znašal 1009 ur in 00 min. Pred tem skupnim
naletom načrtovani 1000 urni pregled na letalu še ni bil narejen. Skupni nalet 1000 ur pri katerem
bi moral biti narejen načrtovani 1000 urni vzdrževalni pregled je bil prekoračen za 9 ur.

Zadnji vzdrževalni postopek na letalu pred nesrečo je bil narejen v obliki predpoletnega pregleda,
ki ga je v Operativnem dnevniku zrakoplova dne 03.10.2007 pred letenjem podpisal učenec za
pilota ultralahke letalne naprave. Iz podatkov Operativnega dnevnika zrakoplova je bilo
ugotovljeno, da letalo pred nesrečo ni imelo tehničnih pripomb.

1.7 Meteorološki podatki
V času med 07:00 in 07:20 UTC (*) so prevladovale na območju letališča Maribor naslednje
meteorološke razmere:
•

Meteorološka vidnost 6000 metrov

•

Temperatura zraka 13˚

•

Hitrost vetra 0.4 m/s

1.8 Podatki o navigacijskih sredstvih
Učenec je letel vizualno. Ostali podatki niso pomembni.

(*) CRS – Potrdilo o sprostitvi zrakoplova za uporabo (angl. Aircraft Certificate of Release to Service), ki ga izda pooblaščena
organizacija za vzdrževanje po opravljenih vzdrževalnih delih.
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1.9 Podatki o radijski zvezi
Učenec je imel vzpostavljeno radijsko zvezo s kontrolo zračnega prometa v Mariboru. Radijska
zveza je bila vzpostavljena na frekvenci 119.200 MHz. Komisija je od Kontrole zračnega prometa
Slovenije, d.o.o. pridobila zvočni zapis A/G komunikacije pogovorov med učencem in pristojno
kontrolo zračnega prometa v Mariboru. Iz prepisa pogovorov je bilo ugotovljeno, da je
komunikacija po radijski zvezi potekala nemoteno in po veljavnih predpisih.

1.10 Podatki o letališču
Letališče Maribor je bilo na dan nesreče odprto. Ostali podatki niso pomembni.

1.11 Podatki o registratorjih leta
Na ultralahkih letalih se registratorji leta ne uporabljajo.
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1.12 Podatki z mesta nesreče
Ob prihodu glavnega preiskovalca na mesto nesreče je bilo letalo na mestu popolne zaustavitve
zavarovano s strani policije. Na mestu popolne zaustavitve letala so se nahajali vodja prometa
letališča Maribor, predstavnik reševalno gasilske službe letališča Maribor, predstavnik Letalskega
centra Maribor, ki je nadomeščal upravnika in učenec udeležen v nesreči. Na mestu nesreče ni bil
prisoten pilot, ki je učencu prepustil letalo za samostojno letenje. Po razgovoru z učencem, ogledu
poškodovanega letala in vzletno pristajalne steze je bilo ugotovljeno, da je učenec pri pristanku v
smeri 15 vzletno pristajalne steze letališča Maribor izvedel dotik letala tako, da se je letalo vzletno
pristajalne steze dotaknilo najprej z nosnim kolesom in po tem z glavnima kolesoma. V trenutku
dotika nosnega kolesa s površino vzletno pristajalne steze, je na letalu prišlo do poškodb obeh
krakov propelerja, motorja in nosnega podvozja s pnevmatiko. Po dotiku z vsemi tremi kolesi in
vožnji letala po vzletno pristajalni stezi je letalo dvakrat odskočilo od njene površine. Učenec letala
ni zaustavil temveč je s poškodovanim letalom vzletel v smeri 15. Pri vzletu je prišlo do
pregrevanja motorja in izgubljanje hladilne tekočine iz sistema za hlajenje glav valjev. Na višini
približno 50 m je učenec po navodilih kontrolorja zračnega prometa naredil levi zavoj in znotraj
letališča v smeri 33 vzletno pristajalne steze na travnati površini zasilno pristal. Tik pred
pristankom je učenec ugasnil motor. Po popolni zaustavitvi letala je učenec iz njega izstopil sam.
Pri nesreči se učenec ni poškodoval.

Letalo na mestu popolne zaustavitve ob prihodu komisije
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1.13 Medicinski in patološki podatki
Učenec pri nesreči ni bil poškodovan in medicinske pomoči ni potreboval. Iz letala je učenec
sestopil sam.

1.14 Podatki o požaru
Na motorju je prišlo do uparjanja hladilne tekočine, ki je v obliki pare izhajala izpod pokrova
motorja. Gasilci gasilsko reševalne službe letališča Maribor so po popolni zaustavitvi letala paro
pogasili.

1.15 Podatki o možnostih preživetja
/

1.16 Potek preiskave letalske nesreče
Sektor za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov pri Ministrstvu za promet, je bil o nesreči
obveščen dne 03.10.2007 ob 07.40 UTC(*) s strani vodje prometa Aerodroma Maribor d.o.o.,
Letališka cesta 10, 2312 Orehova vas. Po prihodu komisije na mesto nesreče je bil opravljen ogled
poškodovanega ultralahkega motornega letala in vzletno pristajalne steze. Po ogledu je bilo
ultralahko motorno letalo prepeljano v hangar javnega letališča Maribor. Letalo je bilo zavarovano
za nadaljnje postopke preiskave. S pooblaščenim predstavnikom Letalskega centra Maribor, ki je
začasno nadomeščal upravnika Letalskega centra Maribor je bil opravljen razgovor in pridobljena
tehnična dokumentacija letala. Opravljen je bil razgovor z učencem, ki je bil udeležen v nesreči.

Komisija je dne 17.10.2007 na sedežu Letalskega centra Maribor v Skokah pridobila podatke iz
knjige učencev ULN in podatke programa praktičnega usposabljanja za učenca, ki je bil udeležen v
nesreči. Opravljen je bil ponovni pregled ultralahkega motornega letala in fotografsko
dokumentiranje. Komisija je lastniku dovolila, da na letalu prične s saniranjem poškodb, ki so
nastale pri nesreči. Pridobljena je bila

pisna izjava pilota, ki je učencu prepustil letalo za

samostojno letenje. Pridobljena je bila pisna izjava člana Letalskega centra Maribor, ki je na dan
letalske nesreče nadomeščal upravnika.

30.10.2008 je bil končan osnutek končnega poročila.
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1.17 Podatki o operatorju
 Letalski center Maribor, Športno društvo, Ljubljanska ulica 4/I, 2000 Maribor je imel na dan
nesreče DOVOLJENJE ZA DELO LETALSKE ŠOLE. Dovoljenje je bilo Letalskemu centru
Maribor, Športno društvo, Ljubljanska ulica 4/I, 2000 Maribor izdano dne 24.05.2007 s
strani Republike Slovenije, Ministrstva za Promet, z veljavnostjo do 24.05.2008. Dovoljenje
je bilo izdano letalski šoli za pridobitev naslednjih licenc s pripadajočimi ratingi in
pooblastili:
1. DOVOLJENJE PILOTA JADRALNEGA LETALA s pooblastili
2. DOVOLJENJE PILOTA ULTRALAHKE LETALNE NAPRAVE – motornega letala s pooblastili
3. DOVOLJENJE PADALCA s pooblastili

 Letalskemu centru Maribor, Športno društvo, Ljubljanska ulica 4/I, 2000 Maribor je bil s
strani Republike Slovenije, Ministrstva za Promet, Uprave Republike Slovenije za civilno
letalstvo, odobren PROGRAM ŠOLANJA ZA PILOTE ULN z metodskim navodilom učiteljem
letenja (izdaja november 2004).

 Letalski center Maribor, Športno društvo, Ljubljanska ulica 4/I, 2000 Maribor je imel na dan
nesreče DOVOLJENJE ZA LETENJE V KONTROLIRANEM ZRAČNEM PROSTORU, št. 37283288/2007/3, ki mu je bilo izdano dne 16.07.2007 s strani Republike Slovenije, Ministrstva
za Promet z veljavnostjo za časovno obdobje od 05.09.2007 do 04.03.2008.

1.18 Ostali podatki
/
1.19 Uporabljene tehnike preiskave
Uporabljene so bile klasične tehnike preiskave.
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2. ANALIZA
2.1 Splošno
Na podlagi ugotovljenih dejstev iz 1. poglavja tega poročila na letalsko nesrečo niso vplivali:
 ultralahko motorno letalo,
 meteorološke razmere (vreme),
 navigacijska sredstva,
 radijska zveza.

2.2 Osebje
2.2.1 Pilot
 Pri analizi podatkov o pilotu je bilo ugotovljeno, da je bil pilot na dan nesreče vpisan v
knjigi učencev letalske šole Letalskega centra Maribor, Športno društvo, Ljubljanska ulica
4/1, 2000 MARIBOR, kot učitelj pripravnik. Pilot je bil vpisan pod zaporedno številko 43 z
dne 05.11.2006. Teoretični del usposabljanja je pilot začel z dne 22.09.2006 in ga zaključil
z dne 02.12.2006. Praktični del usposabljanja je pilot začel z dne 08.12.2006. Na podlagi
teh dejstev je bilo ugotovljeno, da pilot še ni imel opravljenega izpita za pridobitev
posebnega pooblastila učitelja letenja ULN – ultralahkega motornega letala.

 Pri analizi podatkov evidenčnega kartona pilota in pilotovega dovoljenja za ULN je bilo
ugotovljeno, da je imel pilot na dan nesreče veljavno dovoljenje ULN(A) z vpisanim
posebnim pooblastilom UL – motorno letalo in veljavno zdravniško spričevalo 2 razreda.
Ugotovljeno je bilo, da pilot na dan nesreče ni imel posebnega pooblastila za uporabo radio
navigacijskih sredstev (CVFR) v sklopu nacionalne PPL(A) licence ali PPL(A) licence izdane v
skladu z JAR-FCL, kot je to določeno v drugi točki izreka DOVOLJENJA ZA LETENJE V
KONTROLIRANEM ZRAČNEM PROSTORU št.: 37283-288/2007/3, ki je bilo Letalskemu
centru Maribor, Športno društvo, Ljubljanska ulica 4/1, 2000 MARIBOR izdano dne
16.07.2007 s strani Republike Slovenije, Ministrstva za Promet. Na podlagi teh dejstev je
bilo ugotovljeno, da pilot na dan nesreče ni imel ustrezne licence za letenje v kontroliranem
zračnem prostoru.
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2.3 Vzdrževanje ultra lahkega motornega letala
 Pri analizi podatkov o vzdrževanju ultralahkega motornega letala je bilo ugotovljeno, da je
skupni nalet letala na dan nesreče pred prvim letom znašal 1009 ur in 00 min. Pri pregledu
tehnične dokumentacije letala je bilo ugotovljeno, da do skupnega naleta 1009 ur in 00 min
na letalu še ni bil narejen načrtovani 1000 urni vzdrževalni pregled, kot ga je v programu
vzdrževanja predpisal proizvajalec letala in ga je tudi načrtovala PART-145 potrjena
organizaciji za vzdrževanje zrakoplovov LETALSKI SERVIS Letalskega centra Maribor pri
zadnjem periodičnem 50 urnem pregledu dne 13.09.2007. Na podlagi teh dejstev je bilo
ugotovljeno, da je bilo letalo pred nesrečo neplovno.

 Pri analizi podatkov o vzdrževanju ultra lahkega motornega letala je bilo ugotovljeno, da je
vzdrževalni postopek pred nesrečo v obliki predpoletnega pregleda v Operativni dnevnik
zrakoplova dne 03.10.2007 podpisal učenec za pilota ultralahke letalne naprave. Za
predpoletni pregled letala je po navodilih proizvajalca odgovoren pilot.
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3. ZAKLJUČKI
3.1 Ugotovitve
 Učenec za pilota ultralahke letalne naprave je pri samostojnem letenju po šolskem krogu in
nameravanim pristankom s podaljškom letalo napačno pristal. Pristanek je izvedel z
napačnim dotikom. Letalo se je dotaknilo površine vzletno pristajalne steze najprej z
nosnim kolesom in po tem z glavnima kolesoma.
 Predpoletni pregled letala za katerega je po navodilu proizvajalca letala odgovoren pilot, je
dne 03.10.2007 pred letenjem v operativni dnevnik zrakoplova podpisal učenec. Iz
podatkov predpoletnega pregleda v operativnem dnevniku zrakoplova je bilo ugotovljeno,
da letalo pred nesrečo ni imelo tehničnih pripomb. Na predpoletenem pregledu dne
03.10.2007 je imelo letalo skupni nalet 1009 ur in 00 min. Do tega skupnega naleta na
letalu še ni bil narejen redni periodični vzdrževalni servis v obliki 1000 urnega pregleda. Ker
1000 urni pregled še ni bil narejen, je bilo letalo neplovno.
 Pilot, ki je bil v vlogi učitelja letenja ni imel pooblastila učitelja letenja ULN – ultralahkega
motornega letala.
 Pilot, ki je bil v vlogi učitelja letenja ni imel nacionalne PPL(A) licence ali PPL(A) licence
izdane v skladu z JAR-FCL, ki je bila za letenje v kontroliranem zračnem prostoru
predpisana v veljavnem Dovoljenju za letenje v kontroliranem zračnem prostoru, ki ga je
imel operator.
 Pilot, ki je bil v vlogi učitelja letenja je učencu za pilota ultralahke letalne naprave dovolil
samostojno leteti po šolskih krogih v kontroliranem zračnem prostoru. S tem so bile kršene
določbe Pravilnika o ultralahkih letalnih napravah (Ur. list RS, št. 2/96) in določbe
Dovoljenja za letenje v kontroliranem zračnem prostoru, ki ga je na dan nesreče imel
operator. Učenec nebi smel samostojno leteti v kontroliranem zračnem prostoru.

3.2 Vzrok nesreče
1. Človeški dejavnik – napaka učenca pri pristanku.
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4. VARNOSTNA PRIPOROČILA
Direktorat za civilno letalstvo na podlagi ugotovitev preiskave letalske nesreče opravi izredni
upravno strokovni nadzor letalske šole Letalskega centra Maribor, Športno društvo, Ljubljanska
ulica 4/I, 2000 Maribor in ugotovi ali šola izpolnjuje pogoje za usposabljanje letalskega osebja za
pridobitev Dovoljenja pilota ultralahke letalne naprave – motornega letala, s pooblastili.

Roman ROVANŠEK, glavni preiskovalec, l.r.

Sektor za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov

22

