DPE

Društvo pilotov Elisa je med najmlajšimi letalskimi društvi v Sloveniji in ima svojo letalsko šolo
certificirano po veljavnih evropskih standardih JAR.
Ime društva in Logotip:

Društvo pilotov
Elisa

http://www.drustvo-elisa.si/

Sedež društva:

DPE - Društvo pilotov Elisa

Koštialova ulica 22

SI-8000 Novo mesto
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Slogan društva:

Društvo pilotov Elisa je med najmlajšimi letalskimi društvi v Sloveniji in ima svojo letalsko šolo
certificirano po veljavnih evropskih standardih JAR.

Kratek opis društva:

Društvo pilotov Elisa deluje na letališču v Prečni, v neposredni bližini Novega mesta.
Elisa je med najmlajšimi letalskimi društvi v Sloveniji in ima svojo letalsko šolo certificirano po
veljavnih evropskih standardih JAR. V letalski šoli organiziramo teoretično in praktično
usposabljanje pilotov za PPL/A, po dogovoru pa lahko izvedemo tudi druge oblike šolanja.
Da bi zadovoljili potrebe kandidatov, v šoli lahko organiziramo usposabljanja prilagojena
posameznikovim potrebam. S sprehodom po naši spletni strani lahko najdete več informacij, ki
vam bodo v pomoč pri letenju in druženju z nami.

Letališče:
ICAO: LJNM
• Naziv: Novo mesto
• Frekvenca : 123.50 MHz
• Nadmorska višina : 572 ft
• Vzletno pristajalna steza: trava: 050 230, 1400 m x 50m

Ključne dejavnosti:

letalsko šolanje

usposabljanje, letenje

vodne odplake, onesnaževanje, odpadki
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PPL/A ...

Naši člani so usposobljeni na področju:

Vseh zgoraj podrobneje naštetih dejavnosti.

Kaj bi o svojem društvu še radi izpostavili?

LETALSKA ŠOLA
Šolo je ustanovil bivši inštruktor letalske šole slovenske vojske, Slavko Kos, ki ima več kot
5.000 ur naleta, in sicer na številnih letalih, kot npr. Aero 3, PA 18, 28, 38, Pony in Seneca,
Cessna 150, 152 172 in 182, AN 2, ZLIN 242 in 143, Pilatus 6 in 9, UTVA 66 in 75, PO 2,
Dyamond, Mooney, idr. Poseduje licence CPL, GPL, licenco za inštruktorja PPL ter licenco
examinerja za motorno letenje. Kot dolgoletni upravnik letalske šole Aerokluba Novo mesto in
inštruktor letenja v slovenski vojski si je nabral veliko izkušenj pri delu z mladimi. Odlične
letalske spretnosti pa je uspešno potrjeval z vrhunskimi športnimi rezultati ter vidnimi uvrstitvami
na državnih prvenstvih v Aerorally-ju ter v natančnem letenju, kjer je bil med drugim tudi državni
prvak. Uspešno je tudi zastopal barve državne reprezentance bivše SFR Jugoslavije.

Vsi strokovni sodelavci letalske šole so skrbno izbrani visoko kvalificirani inštruktorji letenja. S
svojimi izkušnjami in znanjem lahko zagotovijo profesionalno teoretično in praktično
usposabljanje.

Vodstvo in strokovni sodelavci šole:

* Slavko Kos, vodja šole, pilot inštruktor, examiner
* Miha Šorn, pilot inštruktor, kapetan Airbus, examiner
* Jože Vidrih, pilot inštruktor, examiner
* Marko David Matkovič, dr. fizike, strokovni sodelavec
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* Marko Kaferle, dipl. inž. strojništva, strokovni sodelavec

V letalski šoli izvajamo šolanje za licenco PPL –privat pilot licence (športna motorna letala)

PANORAMSKI POLETI

Za panoramske polete uporabljamo štirisedežno letalo Piper, kjer je ob pilotu prostora še za 3
potnike. Lahko vam ponudimo več možnosti, in sicer:

- 15 minutni let: panoramski polet nad Novim mestom in bližnjo okolico
- 30 minutni let: panoramski let nad Novim mestom, Kostanjevico, Pleterjem, Šmarješkimi
toplicami ter Otočcem
- destinacijo lahko prilagodimo tudi vašim željam.

Na izbrani polet se lahko odpravite sami ali pa polet podarite svojim najbližjim kot darilo.

Polet vam bo omogočil čudoviti razgled in fotografiranje vaših najljubših objektov, znamenitosti
in krajev.

LETALA:

Društvo za vse svoje letaske aktivnosti uporablja letalo PIPER 28 161 Cadet registrske oznake
S5 – DMK.

Kontakt:
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Predsednik:

Slavko Kos

Gsm:

Gsm:

+386 40 873 363

+386 51 308 751

E-pošta:

E-pošta:

slavkokos@siol.net

drustvo.elisa@gmail.com
Spletna stran:
http://www.drustvo-elisa.si/
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