
PRILOGA I 

 

Pogoji in zahteve za zamenjavo nacionalnega dovoljenja pilota balona v licenco pilota balona 

(BPL) ali licenco pilota lahkega zrakoplova (balon) (LAPL(B)) 

 

(1) Kandidat za zamenjavo dovoljenja pilota prosto-letečega balona, izdanega na podlagi Pravilnika o 

strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo članov posadke letal (Uradni list SFRJ, št. 2/80, 31/80, 

53/80, 43/81, 10/85, Uradni list RS, št. 57/02, 44/10), v licenco pilota balona ali licenco pilota lahkega 

zrakoplova (balon), izdano na podlagi Dela-FCL, izpolnjuje naslednje zahteve: 

- je imetnik dovoljenja pilota prosto-letečega balona, 

- ima veljavno zdravniško spričevalo v skladu s Pravilnikom o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora 

izpolnjevati letalsko osebje in drugo strokovno osebje ter o preverjanju zdravstvene sposobnosti in 

vodenju evidenc o zdravstveni sposobnosti (Uradni list RS, št. 72/2002, 62/2008 in 7/2009) ali v 

skladu z Delom MED Priloge IV Uredbe (EU) št. 1178/2011 in 

- izpolnjuje zahteve iz spodnje tabele: 

 

Nacionalno 

dovoljenje 

Izkušnje v 

letenju 

Dodatne zahteve za 

pridobitev licence v skladu 

z Uredbo (EU) št. 

1178/2011: 

Zamenjava za licence v skladu z 

Uredbo (EU) št. 1178/2011 

Privilegiji v skladu z Uredbo 

(EU) št. 1178/2011 in ostali 

pogoji 

 

(1) (2) (3) (4) (5)  

DPB 

 

[Dovoljenje pilota 

prosto-letečega 

balona] 

- 

(I) Teoretično preverjanje: 

 

a. Letalsko pravo 

b. Človeško delovanje 

c. Komuniciranje 

 

(II) Eno od spodnjih dveh 

zahtev: 

 

(i) Praktično preverjanje 

Praktično preverjanje 

usposobljenosti z 

izpraševalcem (FE(B)) za 

ustrezen razred in skupino 

balona 

 

ali 

 

(ii) Veljavno DPB. 

Licenca pilota balona – BPL 

 

ali 

 

Licenca pilota lahkega 

zrakoplova (balon) - LAPL(B) 

 

(v skladu z zahtevo kandidata) 

Privilegiji: 

Delovanje kot vodja zrakoplova 

na ustrezni skupini in razredu 

balona. 

 

Omejitev privilegija: 

Omejitev na skupino ali razred 

balona, kot izhaja iz predloženih 

listinskih dokazov kandidata ali na 

razred in skupino balonov, na 

katerem se je izvedlo praktično 

preverjanje usposobljenosti 

(razen pri LAPL(B)). 

 

[za BPL] Privilegij za razred ali 

skupino balonov v skladu z 

FCL.225.B(b). 

 

[za LAPL(B)] Privilegij za razred 

ali skupino balonov v skladu s 

FCL.105.B. 

(a) 



DPB 

 

[Dovoljenje pilota 

prosto-letečega 

balona] 

Več kot 50 ur 

izkušenj v 

letenju balonov 

ter več kot 50 

vzletov in 50 

pristankov kot 

vodja 

zrakoplova/ 

balona po 

pridobitvi DPB. 

 

[FCL.205.B] 

(I) Teoretično preverjanje: 

 

a. Letalsko pravo 

b. Človeško delovanje 

c. Komuniciranje 

 

(II) Praktično preverjanje: 

Preverjanje strokovnosti z 

izpraševalcem za razširitev 

privilegijev na komercialno 

letenje in/ali pod nadzorom 

Agencije za civilno letalstvo. 

 

(III) Veljavno DPB, ali 

izpolniti zahteve pod (a), 

pred praktičnim preverjanjem 

za razširitev privilegijev na 

komercialno letenje. 

BPL s komercialnim privilegijem 

Privilegiji: 

Delovanje kot vodja zrakoplova 

na ustrezni skupini in razredu 

balona za proti plačilo. 

 

Privilegij za razred ali skupino 

balonov v skladu z FCL.225.B(b). 

 

Omejitev privilegija: 

Komercialni privilegij omejen na 

skupino in razred balona, na 

katerem se je izvedlo praktično 

preverjanje strokovnosti za 

razširitev privilegijev na 

opravljanje komercialno 

letenje/komercialne dejavnosti. 

(b) 



DPB/FI(B) 

 

[Dovoljenje pilota 

prosto-letečega 

balona s 

pooblastilom 

učitelja letenja] 

- 

(I) Teoretično preverjanje: 

 

a. Letalsko pravo 

b. Človeško delovanje 

c. Komuniciranje 

 

(II) Osvežitveni seminar za 

inštruktorje pilotov 

balonov. 

 

(III) Eno od spodnjih dveh 

zahtev: 

 

(a) Ocena usposobljenosti  

Ocena usposobljenosti z 

izpraševalcem inštruktorjev 

letenja (FIE) 

 

ali 

 

(b) Izkušnje v času 

veljavnosti pooblastila. V 

skladu z zahtevami kot jih 

določa FCL.940.FI(a)(1)(iv). 

 

(IV) Veljavno DPB, ali 

izpolniti zahteve iz (a). 

BPL s potrdilom inštruktorja 

letenja 

Privilegiji: 

Privilegiji inštruktorja FI(B) so, da 

izvaja usposabljanje za letenje za 

izdajo, podaljšanje veljavnosti ali 

obnovo licenc BPL in LAPL(B) ter 

usposabljanje za letenje na 

skupinah balonov v okviru istega 

razreda balonov. 

 

Omejitev privilegija: 

Potrdilo FI(B) je omejeno na 

skupino ali razred balona, za 

katerega je inštruktor 

usposobljen. 

(c) 

DPB/FI(B): 

[FI(B)] 

 

[Dovoljenje pilota 

prosto-letečega 

balona s 

pooblastilom 

učitelja učiteljev 

letenja] 

Več kot 50 ur 

ali 50 vzletov 

praktičnega 

usposabljanja 

za letenje. 

(I) Kandidat mora izpolni 

zahteve iz (c) [razen zahteve 

iz (c)(III)(a)]. 

 

(II) Ocena usposobljenosti z 

izpraševalcem inštruktorjev 

letenja balonov [FIE(B)]. 

 

[FCL.905.FI(ii)] 

BPL s potrdilom inštruktorja 

letenja, vključujoč usposabljanje 

inštruktorjev. 

[FI – FI] 

V skladu s (c)(5) in usposabljanje 

inštruktorjev letenja. 
(d) 



Pogoji za vpis skupin balonov v licenco v skladu z uredbo (EU) št. 1178/2011: 

 

Skupine 

balonov 

Skupno 

število ur 

letenja 

Omejitve Vpis privilegija v licenco in 

omejitev privilegijev 

Odstranitev omejitev/ 

Dodatne zahteve 

 

(1) (2) (3) (4) (5)  

Skupina A 

(toplozračni) 

 

do 3401 m
3
 

- (kot določa Del-FCL) 

Vpis v licenco BPL ali LAPL(B):  

»Hot-air Balloon Group A« 

»Hot-air Airship Group A« 

 

Omejitev privilegijev: 

Privilegij za letenje toplozračnih 

balonov ali zračnih ladij velikosti 

balonov Skupine A. 

- (a) 

Skupina B 

(toplozračni) 

 

od 3401 m
3
 

do 6000 m
3
 

Vsaj 100 ur 

kot vodja 

zrakoplova 

na balonih 

ustreznega 

razreda 

(kot določa Uredba (EU) 

št. 1178/2011) 

Vpis v licenco BPL:  

»Hot-air Balloon Group B« 

»Hot-air Airship Group B« 

 

Omejitev privilegijev: 

Privilegij za letenje toplozračnih 

balonov ali zračnih ladij velikosti 

balonov Skupine A in Skupine B. 

FCL.225.B(b)(2)(i) 

ali  

priznavanje privilegijev na 

podlagi izkušenj 

(b) 

Skupina C 

(toplozračni) 

 

od 6000 m
3 

do 10500 

m
3
 

Vsaj 200 ur 

kot vodja 

zrakoplova 

na balonih 

ustreznega 

razreda 

(kot določa Uredba (EU) 

št. 1178/2011) 

Vpis v licenco BPL: 

»Hot-air Balloon Group C« 

»Hot-air Airship Group C« 

 

Omejitev privilegijev: 

Privilegij za letenje toplozračnih 

balonov ali zračnih ladij velikosti 

balonov Skupine A, Skupine B in 

Skupine C. 

FCL.225.B(b)(2)(ii) 

ali 

priznavanje privilegijev na 

podlagi izkušenj 

(c) 

Skupina D 

(toplozračni) 

 

nad 10500 

m
3 
 

Vsaj 300 ur 

kot vodja 

zrakoplova 

na balonih 

ustreznega 

razreda 

(kot določa Uredba (EU) 

št. 1178/2011) 

Vpis v licenco BPL: 

»Hot-air Balloon Group D« 

»Hot-air Airship Group D« 

 

Omejitev privilegijev: 

Privilegij za letenje toplozračnih 

balonov ali zračnih ladij velikosti 

balonov Skupine A, Skupine B, 

FCL.225.B(b)(2)(iii) 

ali 

priznavanje privilegijev na 

podlagi izkušenj 

(d) 



Skupine C in Skupine D. 

Skupina A 

(plinski) 

 

do 1260 m
3 

- 

(kot določa v skladu 

Uredba (EU) št. 

1178/2011) 

Vpis v licenco BPL ali LAPL(B): 

»Gas Balloon Group A« 

 

Omejitev privilegijev: 

Privilegij za letenje plinskih 

balonov Skupine A. 

- (h) 

Skupina B 

(plinski) 

 

nad 1260 

m
3 

Vsaj 50 ur 

kot vodja 

zrakoplova 

na balonih 

ustreznega 

razreda 

(kot določa Uredba (EU) 

št. 1178/2011) 

Vpis v licenco BPL:  

»Gas Balloon Group B« 

 

Omejitev privilegijev: 

Privilegij za letenje plinskih 

balonov Skupine A in Skupine B. 

FCL.225.B(b)(2)(iv) 

ali 

priznavanje privilegijev na 

podlagi izkušenj 

(h) 

 

(2) Prosilec za zamenjavo licence DPB s pooblastilom učitelja letenja, ki želi pridobiti BPL hkrati s 

potrdilom FI(B) in privilegijem za komercialno letenje, kumulativno izpolnjuje zahteve pogoje iz (b) 

in (c) točke tretje alineje prvega odstavka. 


