
PRILOGA II 

 

Pogoji in zahteve za zamenjavo dovoljenja pilota jadralnega letala v licenco pilota jadralnega letala (SPL) ali v  

licenco pilota lahkega zrakoplova (LAPL (S))  

 

(1) Kandidat za zamenjavo dovoljenja pilota jadralnega letala, 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 jadralnega letala ali licenco pilota lahkega zrakoplova (jadralno letalo), izdano 

na podlagi Uredbe (EU) št. 1178/2011, izpolnjuje naslednje zahteve: 

- je imetnik dovoljenja pilota jadralnega letala, 

- 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 in omejitve 

Privilegiji v skladu z Uredbo (EU) št. 

1178/2011 in ostali pogoji 

 

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

DPJ 

 

[Dovoljenje 

pilota 

jadralnega 

letala] 

- 

(I) Usposabljanje in teoretično 

preverjanje:  

 

(a) Letalsko pravo 

 

(b) Človeško delovanje 

 

(c) Veljavno dovoljenje DPJ. 

 

Licenca pilota jadralnega letala – SPL 

 

ali 

 

Licenca pilota lahkega zrakoplova 

(jadralno letalo) - LAPL(S) 

(v skladu z zahtevo stranke) 

 

Omejitve: 

Omejitev na metodo vzletanja, kot to izhaja iz 

knjižice letenja in drugih listinskih dokazov 

(na podlagi izkušenj). 

Privilegiji: 

Delovanje kot vodja zrakoplova na 

jadralnih letalih in jadralnih letalih s 

pogonom. 

 

Omejitev privilegija licence: 

Omejitev na način vzleta glede na 

predhodne izkušnje, kot izhaja iz 

predloženih listinskih dokazov kandidata. 

(a) 

DPJ 

 

[Dovoljenje 

pilota 

jadralnega 

letala] 

> 75 ur letenja ali 

200 vzletov, kot 

vodja zrakoplova 

[FCL.205.S(b)(2)] 

(I) Teoretično preverjanje: 

 

(a) Letalsko pravo 

 

(b) Človeško delovanje 

 

(II) Veljavno dovoljenje DPJ. 

 

(III) Praktično preverjanje s FE(S) 

SPL s privilegijem za komercialno letenje 

Privilegiji: 

Delovanje kot vodja zrakoplova na 

jadralnem letalu s privilegijem za 

komercialno letenje. 

 

Omejitev privilegija licence: 

Omejitev na način vzleta glede na 

predhodne izkušnje, kot izhaja iz 

predloženih listinskih dokazov kandidata. 

(b) 



 

Praktično preverjanje strokovnosti za 

razširitev privilegijev na komercialno 

letenje z izpraševalcem letenja 

(FE(S)). 

DPJ/FI(S) 

[Dovoljenje 

pilota 

jadralnega 

letala s 

pooblastilom 

učitelja 

letenja] 

- 

(I) Teoretično preverjanje: 

 

(a) Letalsko pravo 

 

(b) Človeško delovanje 

 

(II) Osvežitveni seminar za 

inštruktorje pilotov jadralni letal. 

(III) Veljavno dovoljenje DPJ 

  

SPL s potrdilom inštruktorja letenja 

Privilegiji: 

Delovanje kot vodja zrakoplova na 

jadralnem letalu s potrdilom inštruktorja. 

 

Omejitev privilegija licence: 

Omejitev na način vzleta glede na 

predhodne izkušnje, kot izhaja iz 

predloženih listinskih dokazov kandidata. 

(c) 

DPJ/FI(S): 

[Dovoljenje 

pilota 

jadralnega 

letala s 

pooblastilom 

učitelja 

letenja] 

Več kot 50 ur, ali 

150 vzletov, 

praktičnega 

usposabljanja za 

letenje na 

jadralnih letalih. 

(I) Kandidat mora izpolni zahteve iz 

(c) [razen zahteve iz (c)(III)(a)]. 

 

(II) Ocena usposobljenosti z 

izpraševalcem inštruktorjev letenja 

balonov [FIE(S)]. 

[FCL.905.FI(i)] 

SPL s potrdilom inštruktorja letenja s 

privilegijem za usposabljanje 

inštruktorjev letenja. 

[FI-FI] 

V skladu s (c)(5) in usposabljanje 

inštruktorjev letenja. 

(d) 

 

(2) Prosilec za zamenjavo licence DPJ s pooblastilom učitelja letenja, ki želi pridobiti SPL hkrati s potrdilom FI(S) in 

privilegijem za komercialno letenje, kumulativno izpolnjuje zahteve pogoje iz (b) in (c) točke tretje alineje prvega 

odstavka. 

(3) Izvajalcem usposabljanja, ki jih je agencija potrdila za usposabljanje predmetov človeško delovanje in letalsko 

pravo, se prizna usposabljanje in teoretično preverjanje iz navedenih predmetov. 


