




PREDSTAVITEV POKLICA

LETALSKI MEHANIK



Dragi-a bodoči dijak, dijakinja.

Kmalu boste zakorakali na novo pot v vaših življenjih, saj boste prestopili prag srednje
šole. In to res ni, “kar tako”. Zagotovo bo to pot neverjetnih doživetij in nepozabnih
izkušenj - pa tudi nepričakovanih preizkušenj. Bodite pogumni, odločni in srkajte znanje,
ki vam ga bodo srčno predajali profesorji in profesorice.

Zapomnite si, da je znanje naložba za vse življenje in nekaj, kar vam nihče ne more vzeti.

V podjetju smo za vas pripravili kratko predstavitev o samem podjetju, o delu naših
zaposlenih in nekaj zanimivosti z letalskega področja v katerem delujemo.

Letalsko vzdrževanje je izjemno vznemirljivo področje. Delo letalskega mehanika
ima namreč moč videti oprijemljive rezultate svojega dela, ki dajejo občutek zadovoljstva
in ponosa. Poklic omogoča, da ljudje po vsem svetu potujejo bolje, hitreje in predvsem
varneje.

Zavedam se, da je pred vami pomembna odločitev a verjamem, da se boste odločili prav.

Želim vam veliko uspeha in upam, da se v prihodnosti tudi osebno srečamo.

Barbara Perko Brvar,
Namestnica glavnega izvršnega direktorja
ADRIA TEHNIKA, d.o.o.

POZDRAVNI NAGOVOR



ŽELIŠ, DA TVOJ POKLIC POSTANE NEKAJ POSEBNEGA?

ŽELIŠ SVOJE PRIDOBLJENO ZNANJE S SREDNJE ŠOLE 
NADGRAJEVATI IN IZPOPOLNJEVATI? 

ŽELIŠ SVOJE ZNANJE CILJNO USMERITI? 

SE ŽELIŠ RAZVIJATI V MEDNARODNEM OKOLJU?

ŽELIŠ OBČUTITI NOTRANJE ZADOVOLJSTVO OB KONCU 
USPEŠNO ZAKLJUČENIH PROJEKTOV? 





O PODJETJU
ADRIA TEHNIKA



O PODJETJU ADRIA TEHNIKA

V podjetju Adria Tehnika opravljamo dejavnost vzdrževanja in popravila letal 
proizvajalca Mitsubishi CRJ100/200/700/900/100 ter proizvajalca 
Airbus A318/A319/320/321/CEO/NEO skladno z dovoljenjem po EASA Part-145. 

Le-to se izvaja kot:

bazno vzdrževanje letal (C-pregledi, 6 in 12-letni pregledi, modifikacije 

strukture, rekonfiguracije potniške kabine, vgradnje novih sistemov - npr. 

satelitska komunikacija);

vzdrževanje in popravilo komponent v delavnicah (npr. NDT, ličarska, 

kleparska dela, vzdrževanje zavor, motorjev, oprema kabine, itd.);

linijsko vzdrževanje doma in v tujini.

V podjetju je trenutno 225 zaposlenih.



O PODJETJU ADRIA TEHNIKA

V podjetju s svojimi 60-letnimi izkušnjami z vzdrževanjem različnih tipov letal, z
opremljenostjo, usposobljenostjo in izkušnjami, ki jih ima strokovno
usposobljeno tehnično osebje, lahko opravljamo tudi zelo zahtevne in obsežne
preglede letal. Takrat se poleg preverjanja delovanja vseh sistemov opravijo
tudi zelo natančni pregledi strukture letala, da bi odkrili morebitne poškodbe,
razpoke ali korozije na trupu letala. Na teh pregledih posebno pozornost
posvečamo tudi splošni čistosti in protikorozijski zaščiti strukture letala, ki je
osnova za dolgo življenjsko dobo letala.

Podjetje sestoji iz 4 modernih hangarjev in podpornih delavnic
skupne kapacitete 11.000 m² - 7 letalskih linij.

Leta 2015 je podjetje Adria Tehnika postalo del skupine AVIA PRIME. Skupino
AVIA PRIME poleg Adrie Tehnika sestavljata še poljski LINETECH in srbsko
podjetje JAT TEHNIKA.

Več o podjetju si lahko preberete na spletni strani AVIA PRIME.

https://www.aviaprime.eu/adriatehnika






O POKLICU
LETALSKI MEHANIK



Šolski center Škofja Loka je v hangarjih našega podjetja
posnel simpatičen video.  

VABLJENI K OGLEDU S KLIKOM NA

https://www.youtube.com/watch?v=rCf0cftS7Ik&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=rCf0cftS7Ik&t=1s


KAKO POSTATI 
LETALSKI MEHANIK?

KAJ?
Mehaniki in tehniki za letala in letalsko opremo popravljajo in izvajajo

načrtovano vzdrževanje letal na podlagi pravil in postopkov mednarodne

regulative.

DELOVNO OKOLJE?
Mehaniki in tehniki za letala in letalsko opremo delajo v hangarjih,

delavnicah in v okviru linijskega vzdrževanja na letališki ploščadi.

KAKO?
V Sloveniji, se po uspešno končani srednji šoli, za letalskega mehanika izšolate

v našem podjetju, v oddelku za Tehnično izobraževanje.

PRIHODNOST?

Skupno zaposlovanje letalskih mehanikov in tehnikov naj bi se do leta

2029 povečalo za 5 odstotkov, kar je hitrejše od povprečja preostalih

poklicev. Zaposlitvene možnosti naj bi bile dobre saj bo potrebno

zamenjati tiste delavce, ki zapuščajo poklic in so na poti k upokojitvi.

Vir: Bureau of Labor Statistics (bls.gov)

https://www.bls.gov/ooh/installation-maintenance-and-repair/mobile/aircraft-and-avionics-equipment-mechanics-and-technicians.htm


DELO LETALSKEGA MEHANIKA

Mehaniki in tehniki za letala:

Popravljajo in izvajajo načrtovano vzdrževanje letal, ki je predpisano s strani
proizvajalca letala in v skladu s predpisi, ki jih določa evropska agencija za varnost
EASA.

Vzdrževanje letal se deli na bazno (hangar) in linijsko (operativno) vzdrževanje.

Poklic omogoča specializacijo za določene letalske sisteme in komponte (npr. za
motorje, strukturo, NDT,..).

Usposobljenost letalskih tehnikov se deli na:

B1.1 vzdrževanje in odpravljanje napak na letalskih sistemih,

B2 odprava napak letalske elektronike ter izvedba modifikacij elektronskih sistemov.

Podroben opis pridobitve licence si lahko preberete na naslednji povezavi:

Licence tehničnega osebja (DEL-66) (caa.si) >>>

https://www.caa.si/licence.html


DELOVNO OKOLJE LETALSKEGA MEHANIKA

Mehaniki in tehniki za letala in letalsko opremo delajo v
hangarjih, delavnicah in v okviru linijskega vzdrževanja na
letališki ploščadi.

Mehaniki morajo izpolnjevati postavljene roke in še bolj
pomembno - varnostne standarde.



OD PRIPRAVNIKA MEHANIKA DO 
LICENCIRANEGA LETALSKEGA 
MEHANIKA

Na splošno velja, da je letalsko vzdrževanje prepoznano kot
eno najzahtevnejših v panogi.

Pot do letalskega mehanika se v našem podjetju šele
dodobra prične, a vendar pri tem pridobljenega poklicnega ali
srednješolskega znanja nikakor ne gre zanemariti in igra
pomembno vlogo.

Zaradi odsotnosti izobraževanja vzdrževalcev letal v sklopu
rednih programov izobraževanj v Republiki Sloveniji, ima
podjetje Adria Tehnika mednarodno dovoljenje za šolanje in
usposabljanje letalskih mehanikov in tehnikov (teoretični in
praktični del).

Na oddelku za Tehnično izobraževanje Adrie Tehnike 

poteka teoretični del šolanja za pridobitev licenc.

Praktični del se izvaja v hangarju kjer mora kandidat 

pridobiti najmanj tri ali pet let delovnih izkušenj z delom 

na letalu.

Po uspešno opravljenem praktičnem delu je kandidat 

pripravljen za pridobitev licenc tipa A, B1 ali B2, sledi 

šolanje za tip letala na primer Airbus A-320 ali Mitsubishi 

CRJ-700/900/1000.



POMEMBNE LASTNOSTI 
LETALSKEGA MEHANIKA

USMERJEN PRISTOP K DELU

ROČNE SPRETNOSTI

SPOSOBNOST OPAZOVANJA

ZNANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA 





SPLOŠNO
O LETALSTVU IN PRIHODNOSTI 
INDUSTRIJE



LETALSTVO IN PRIHODNOST INDUSTRIJE

Letalstvo ali letalski transport (s tujko aviacija) je človeška dejavnost, ki
se ukvarja z razvojem, upravljanjem in uporabo zrakoplovov, posebno
tistih težjih od zraka. Pod zrakoplove štejemo vrste s trdnimi krili (letalo)
in vrtečimi krili (helikopter) kot tudi plovila, lažja od zraka, kot
so baloni in zračne ladje. Letalstvo se v splošnem deli na tri dele:
komercialno, splošno in vojaško.

Poklic je izrazito deficitaren. K temu narekuje tudi raziskava podjetja
BOEING, saj naj bi si letalska industrija v celoti opomogla le v nekaj letih
in v naslednjih 20 letih povečevala potrebo po iskanju kadrov, kot so
letalski mehaniki, piloti in nenazadnje tudi kabinsko osebje.

Vir: 2020_PTO_PDF_Download.pdf (boeing.com)

140.000 tehnikov

Vir: AVIKI: Each engine on a Boeing 747 weighs almost 9,500 pounds (avikifly.blogspot.com)

https://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/market/assets/downloads/2020_PTO_PDF_Download.pdf
https://avikifly.blogspot.com/2014/08/each-engine-on-boeing-747-weighs-almost.html


STE VEDELI?

letalo BOEING 747 lahko doseže  hitrost 955 

km/h

vsak motor na BOEIG 747 tehta skoraj pol tone
in stane dobrih 8 milijonov dolarjev

več kot 80% svetovnega prebivalstva se boji 

letenja z letalom.
in samo 5% se jih je že peljalo z njim 

BOEING 747 je sestavljen iz 6 milijonov del
povprečen avto pa iz 30 tisoč



ZABAVNA LEKCIJA ANGLEŠKEGA JEZIKA

P: Left inside main tyre almost needs replacement.
S: Almost replaced left inside main tyre.

P: Test flight OK, except auto-land very rough.
S: Auto-land not installed on this aircraft.

P: Something loose in cockpit.
S: Something tightened in cockpit.

P: Dead bugs on windshield.
S: Live bugs on back-order.

P: Autopilot in altitude-hold mode produces a 200 feet per minute 
descent.
S: Cannot reproduce problem on ground.

P: Evidence of leak on right main landing gear.
S: Evidence removed.

P: DME volume unbelievably loud.
S: DME volume set to more believable level.

P: Friction locks cause throttle levers to stick.
S: That’s what friction locks are for.

P: IFF inoperative in OFF mode.
S: IFF always inoperative in OFF mode.

P: Suspected crack in windshield.
S: Suspect you’re right.

P: Number 3 engine missing.
S: Engine found on right wing after brief search.

P: Aircraft handles funny……. ….. (I love this one!)
S: Aircraft warned to straighten up, fly right, and be serious.

P: Target radar hums.
S: Reprogrammed target radar with lyrics.

P: Mouse in cockpit.
S: Cat installed.

P: Noise coming from under instrument panel. Sounds like a midget pounding on 
something with a hammer.
S: Took hammer away from midget.

After every flight, Qantas pilots fill out a form, called a ‘Gripe Sheet’ which tells mechanics about problems with the aircraft. The mechanics correct the problems; document 
their repairs on the form, and then pilots review the Gripe Sheets before the next flight. Here are some actual maintenance complaints submitted by Qantas’ pilots (marked 
with a P) and the solutions recorded (marked with an S) by maintenance engineers.



The Only Way is Up




