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Letalske informacije

• AIP
– AIP AMDT
– AIP SUP
– AIC

• NOTAM
– Serija A, B in C

• VFR karta



Spletna stran www.sloveniacontrol.si

GRAFIČNI PRIKAZ NOTAM SPOROČIL



eARO – Registracija

• Portal https://fpl-sloveniacontrol.ead-it.com



eARO – zahtevani podatki (obvezni ozn. z zvezdico)



eARO - odobritev

• Odobritev uporabe običajno v roku 1 ure na 
delovni dan (pon.-pet.)

• Med vikendom lahko tudi več vendar ne več kot 
12 ur

• Preverite vaš el. naslov
• Pravilna oblika mobilne številke:

– +38631444555 ali
– 0038631444555

• Redno posodobite podatke, če spremenite el. 
naslov ali številko mobilnega telefona



eARO – ponastavitev pristopnih poverilnic

•Če pozabite UPORABNIŠKO IME – Pokličite   
031 668 357 (Igor) ali 041 323 189 (Aleš)

•Če pozabite geslo:



eARO – ponastavitev pristopnih poverilnic

• V obrazcu izpolnite zahtevane podatke (up. ime), e-mail 
(kr.en@mail.si) in Captcha kodo iz prikazane slike. Nato kliknite na 
gumb »Submit«.

• Sistem bo odgovoril s takim sporočilom:



eARO – ponastavitev pristopnih poverilnic

• Preverite vaš elektronski naslov in si zabeležite geslo, ki vam je bilo 
posredovano.

• pojdite na prijavno stran in vnesite uporabniško ime in to novo geslo. 
Po uspešni prijavi bo sistem zahteval novo geslo, ker vam je staro 
(začasno) geslo poteklo:

POZOR: za staro geslo uporabite geslo 
(začasno geslo), ki vam ga je posredoval 
sistem na vaš elektronski naslov!



eARO - funkcije

• PIB | FPL | AIP | Upor. Profil | Pomoč



eARO - PIB

• Že filtri oz. poizvedbe – kliknemo na eno izmed povezav:

• Zadnja povezava hrani zgodovino izdelanih PIB



eARO - PIB

• Vnašanje podatkov oz. filtrov, kliknemo na eno izmed povezav:



eARO - PIB

• Primer območnega PIB:



eARO - PIB

• Izdelan PIB (lahko natisnemo, si pošljemo na mail ali v obliki PDF):



eARO - FPL

• 3 povezave:
– Pregled oz. dnevnik oddanih načrtov poleta
– Izdelaj načrt poleta (oddaj novi FPL)
– Predloge načrtov poleta (shranjene predloge za kasnejšo hitrejšo oddajo)



eARO – izdelaj novi FPL

• FPL, obvezni vnosi so označeni z zvezdico



eARO – izdelaj novi FPL

• Dodatna obvestila, obvezni vnosi so označeni z zvezdico, ne pozabite 
na radio zvezi v sili



eARO – pregled oddanih načrtov poleta 

• S klikom na to povezavo se prikažejo nanizani oddani načrta poleta
• Načrt poleta je sprejet, ko se prikaže pri oddanem FPL prikaže zelena 

kljukica – na računalniku je potrebno prikaz večkrat osvežiti (F5 ali 
„Ponovno naloži“ oz.     )

• Če je načrt zavrnjen, se prikaže rdeč križec in simbol za mapo (rumene 
barve), kar pomeni, da je ARO pokomentiral vzrok zavrnitve

• Če si boste v osebnih nastavitvah nastavili SMS ali e-mail obveščanje, ni 
potrebno, da na potrditev čakate pri računalniku

• Načeloma je 99% VFR FPL potrjenih oz. sprejetih, zavrnemo le načrte 
poleta, ki so v nasprotju z izdanimi NOTAM sporočili oz. so podatki v ruti 
tako pomanjkljivi ali netočni/zavajajoči/dvomljivi, da obdelava oz. 
distribucija ni možna



eARO – predloge načrtov poleta



eARO - FPL

• POMOČ PRI IZPOLNJEVANJU FPL V E-ARO APLIKACIJI
• 04 2040 420

• TEHNIČNA POMOČ (PONASTAVITEV GESEL, POZABLJENA 
UPORABNIŠKA IMENA, NEDOSTOPNOST FUNKCIJ)

• 031 668 357
• 041 323189



eARO – FPL posebnsoti

• POSEBNOSTI(ZZZZ)
– Letališče odhoda ZZZZ

• Polje 13,                                        vpišemo ZZZZ, v polje 18 pa DEP/IME 1234N01234E

– Letališče prihoda ZZZZ
• Polje 16,                                        vpišemo ZZZZ, v polje 18 pa DEST/IME 1234N01234E

– Tip zrakoplova ZZZZ
• Polje 9 vpišemo ZZZZ, v polje 18 pa TYP/NAZIV

• Ultralahke letalne naprave, do 475 kg MTOW (ULAC)
– Vnese se ICAO oznako v polje 9(tip zrakoplova), če je oznaka določena
– Če ICAO oznake ni, se v polje 9(tip zrakoplova) vnese ULAC

• Posebni znaki (ČĆŠĐŽ@{},....) niso dovoljeni v nobenem polju



eARO –predloge načrtov poleta

• Maska je identična kot za oddajo novega FPL
• Shranite vse bistvene podatke vključno z dodatnimi obvestili
• Predlogo poimenujte in shranite
• Pri izdelavi novega FPL se predlogo prikliče iz spustnega menija, 

shranjeni podatki se takoj prenesejo v obrazec

• Preverite samo še pravilni čas odhoda in oddajte – postopek je na ta 
način zaključen v nekaj sekundah



eARO – knjižnica AIP

• Iz spustnega menija izberemo državo (v glavnem so vse evropske 
države oz. države članice ECAC)

• Izberemo ustrezne filtre



eARO – Knjižnica AIP

• Prikazane povezave so pdf datoteke, na računalniku morate imeti 
nameščen Adobe Acrobat oz. drug bralnik pdf datotek 



eARO – OBVEŠČANJE SMS in e-mail



eARO - POMEMBNO

• PRIPOROČAMO UPORABO eARO, SAJ ZAGOTAVLJAMO HITREJŠO 
OBDELAVO FPL, INTERNETNI NAČRTI POLETA SE OBDELUJEJO Z 
VIŠJO PRIORITETO

• V POLETNEM ČASU  LAHKO PRIDE DO DALJŠEGA ČAKANJA NA 
TELEFONSKI LINIJI (04 2040 420), KER JE ZARADI DOPUSTOV NA 
VOLJO MANJ OPERATERJEV V ARO, KI PA SO BOLJ OBREMENJENI

• ZARADI HITREJŠEGA OBVEŠČANJA O STATUSU ODDANEGA VFR
FPL PRIPOROČAMO, DA SI V NASTAVITVAH (UPORABNIŠKI PROFIL 
-> OSEBNE NASTAVITVE) VKLJUČITE NASLEDNJE OPCIJE SMS 
OBVEŠČANJA:

– FPL
– FAM
– Text

• Če oddate načrt poleta za odhod iz druge države, bo naš ARO FPL 
posredoval pristojni ARO službi v državi odhoda – pred odhodom z 
letališča preverite, če je bil FPL sprejet in obdelan



eARO - vprašanja

• Zaradi časovne omejitve in ker pričakujemo še eno skupino vaših 
kolegov, vas prosim, da vprašanja pošljete na moj elektronski naslov:

• igor.cucnik@sloveniacontrol.si
• Ali me po seminarju pokličite na mojo mobilno številko:

• 031 668 357



Hvala


