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1 ZAHTEVE ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA IN POOBLASTIL 

1.1 Pilot jadralnega zmaja 

Predpogoji za prijavo na izpit: 

 

(1) minimalna starost kandidata je najmanj 16 let; 

 

(2) osvojitev vseh obveznih praktičnih vsebin iz programa šolanja (program šolanja je vsebinsko poenoten za vse pooblaščene učite lje in 

predpisan iz strani Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljevanju besedila Agencija); 

 

(3) opravljenih najmanj 30 višinskih letov (več kot 300 metrov višinske razlike) najmanj 10ur naletenih na najmanj petih (5) različnih vzletiščih, 

ki so vpisani v knjižico letenja, kar potrdi pooblaščeni učitelj pilotov jadralnih zmajev. 

 

Prijava na izpit vsebuje: 

 

(1) s strani kandidata izpolnjen in podpisan obrazec FCL.APL-139 - Prijava na teoretični in praktični del izpita za dovoljenje pilota 

naprave, objavljen na spletni strani Agencije.  

 

Pooblaščeni učitelj letenja z jadralnim zmajem za kandidata izpolni podatke in s podpisom potrdi, da je kandidat: 

- vpisan pod zaporedno številko v evidenci učencev; 

- uspešno dokončal program usposabljanja;  

- pripravljen za opravljanje izpita za pridobitev dovoljenja pilota jadralnega zmaja. 
 

(2) veljavno zdravniško spričevalo za voznika motornih vozil kategorije »B« (ki ni starejše od 24 mesecev) oziroma višje. 

1.2 Pilot tandem jadralnega zmaja 

Predpogoji za prijavo na izpit 

 

(1) minimalna starost kandidata je najmanj 18 let; 

 

(2) opravljenih najmanj 150 ur letenja z jadralnim zmajem; 

 

(3) osvojitev vseh obveznih teoretičnih in praktičnih vsebin iz programa usposabljanja.  

 

Prijava na izpit vsebuje: 

 

(1) s strani kandidata izpolnjen in podpisan obrazec FCL.APL-140_Prijava na teoretični in praktični del izpita za pooblastilo pilota 

naprave, objavljen na spletni strani Agencije.  

 

Pooblaščeni učitelj za usposabljanje kandidatov za pridobitev pooblastila letenja s tandem jadralnim zmajem, za kandidata izpolni podatke in s 

podpisom potrdi, da je kandidat: 

 

- vpisan pod zaporedno številko v evidenci učencev;  

- uspešno izpolnil program usposabljanja za pridobitev pooblastila pilota tandem jadralnega zmaja. 

 
(2) veljavno zdravniško spričevalo za voznika motornih vozil kategorije »B« (ki ni starejše od 24 mesecev) oziroma višje. 

1.3 Učitelj letenja z jadralnim zmajem  

Predpogoji za prijavo na izpit 

(1) minimalna starost kandidata je najmanj 18 let; 

 

(2) opravljenih najmanj 100 ur letenja z jadralnim zmajem; 

 

(3) osvojitev vseh obveznih teoretičnih in praktičnih vsebin iz programa usposabljanja. 

 

Prijava na izpit vsebuje: 

 

(1) s strani kandidata izpolnjen in podpisan obrazec FCL.APL-140_Prijava na teoretični in praktični del izpita za pooblastilo pilota 

naprave, objavljen na spletni strani Agencije. 

 

Pooblaščeni učitelj za usposabljanje kandidatov za pridobitev pooblastila učitelj letenja z jadralnim zmajem, ki ima od Agencije potrjen program 

usposabljanja, za kandidata izpolni podatke in s podpisom potrdi, da je kandidat: 

- vpisan pod zaporedno številko v evidenci učencev; 

- uspešno dokončal program usposabljanja za pridobitev pooblastila učitelj letenja z jadralnim zmajem. 

 

(2) veljavno zdravniško spričevalo za voznika motornih vozil kategorije »B« (ki ni starejše od 24 mesecev) oziroma višje. 

https://www.caa.si/files/www%20-%20FCL/Teoreti%C4%8Dni%20izpiti%20/%20Theoretical%20Examination/Jadralni%20padalci%20/%20Paragliders/FCL.APL-139_Prijava%20na%20teoreti%C4%8Dni%20in%20prakti%C4%8Dni%20del%20izpita%20za%20dovoljenje%20pilota%20naprave.docx
https://www.caa.si/files/www%20-%20FCL/Teoreti%C4%8Dni%20izpiti%20/%20Theoretical%20Examination/Jadralni%20padalci%20/%20Paragliders/FCL.APL-139_Prijava%20na%20teoreti%C4%8Dni%20in%20prakti%C4%8Dni%20del%20izpita%20za%20dovoljenje%20pilota%20naprave.docx
https://www.caa.si/files/www%20-%20FCL/Teoreti%C4%8Dni%20izpiti%20/%20Theoretical%20Examination/Jadralni%20padalci%20/%20Paragliders/FCL.APL-140_Prijava%20na%20teoreti%C4%8Dni%20in%20prakti%C4%8Dni%20del%20izpita%20za%20pooblastilo%20pilota%20naprave.docx
https://www.caa.si/files/www%20-%20FCL/Teoreti%C4%8Dni%20izpiti%20/%20Theoretical%20Examination/Jadralni%20padalci%20/%20Paragliders/FCL.APL-140_Prijava%20na%20teoreti%C4%8Dni%20in%20prakti%C4%8Dni%20del%20izpita%20za%20pooblastilo%20pilota%20naprave.docx
https://www.caa.si/files/www%20-%20FCL/Teoreti%C4%8Dni%20izpiti%20/%20Theoretical%20Examination/Jadralni%20padalci%20/%20Paragliders/FCL.APL-140_Prijava%20na%20teoreti%C4%8Dni%20in%20prakti%C4%8Dni%20del%20izpita%20za%20pooblastilo%20pilota%20naprave.docx
https://www.caa.si/files/www%20-%20FCL/Teoreti%C4%8Dni%20izpiti%20/%20Theoretical%20Examination/Jadralni%20padalci%20/%20Paragliders/FCL.APL-140_Prijava%20na%20teoreti%C4%8Dni%20in%20prakti%C4%8Dni%20del%20izpita%20za%20pooblastilo%20pilota%20naprave.docx
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2 SISTEM IN NAČIN OBRAČUNAVANJA TARIFE 

Kandidatom se stroški izpita zaračunajo po 19. členu Tarife za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list 

RS, št. 38/2017 in 40/17, v nadaljevanju Tarifa). 

Dovoljenje pilota jadralnega zmaja Ident Število točk* 

Teoretični izpit za jadralnega zmaja  FCL-19-3A-T-23 1,5 / pola 

Praktično preverjanje za jadralnega zmaja - licenca FCL-19-3B-T-39 9 

Izdaja licence za jadralnega zmaja  FCL-19-3C-T-44 5 

Posebna pooblastila  

Teoretični izpit za pridobitev pooblastila (»T« ali »U«) FCL-19-3A-T-24, 25 1,5 / pola 

Praktično preverjanje za JZ – pooblastilo (»T« ali »U«) FCL-19-3B-T-40, 41 15 

Izdaja vsakega pooblastila FCL-19-3C-T-45, 46 3 

Podaljšanje pooblastil 

Podaljšanje vsakega pooblastila (»T« ali »U«) FCL-19-3C-T-49, 50 3 

   

* Cena posamezne točke je določena s tarifo. 

»T« - pooblastilo tandem pilota letalne naprave 

»U« - pooblastilo učitelja pilota letalne naprave 

  

 
Tarifa za teoretični del izpita 

 

Kandidatu Agencija po prejemu prijave na izpit, pošlje sklep o stroških. Pri obračunavanju tarife za teoretični del izpita se obračuna tarifa po posamezni 
izpitni poli. Na ta način je višina tarife odvisna od števila predmetov na posameznem izpitnem roku, ki se ga kandidat udelež i. Pri neopravljenem 

posameznem predmetu se pri ponovni prijavi obračuna tarifa za vsak predmet posebej. V primeru, da je kandidat neuspešno opravil tri ali več 

predmetov, mora ponovno opravljati celoten teoretični del izpita, pri čemer se obračuna tarifa za celoten izpit. 

 

Pred pristopom na izpitni rok je obvezno potrebno poravnati sklep o stroških, sicer opravljanje izpita ni možno. Odjava le od posameznega predmeta 

izpitnega roka ni možna. Dovoljena je odjava od celotnega izpitnega roka in sicer najmanj 3 delovne dni pred njegovim pričetkom. Za pravočasne 

odjave se že plačani sklep o stroških kandidatu v celoti upošteva pri naslednjem izpitnem roku, vendar kandidat za odjavo poravna dodatne 

administrativne stroške (32 EUR) v skladu z veljavno tarifo za izvajanje storitev Agencije. V kolikor kandidat pravočasno ne odpove udeležbe in se 

ne udeleži izpitnega roka, se že plačana tarifa za opravljanje izpitov ne vrne in se ne prenese na naslednjega. V primeru, da kandidat ni pravočasno 

podal odjave od izpita in tudi ni plačal sklepa od stroških, je dolžan staro tarifo za izpite poravnati pred prihodom na opravljanje izpita v novem 
izpitnem roku (za katerega se izda nov sklep o stroških).  
 

Tarifa za izdajo dovoljenj in pooblastil 

 

Pri obračunavanju tarife se obračuna tarifa za dovoljenje in za posamezno pooblastilo (bodisi za izdajo, bodisi za podaljšanje/obnovo). Stranka 

mora sklep o stroških plačati, sicer se ji dovoljenje ali pooblastilo ne vroči.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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3 TEORETIČNI DEL IZPITA 

Izpit za pridobitev dovoljenja pilota jadralnega zmaja ali posameznih pooblastil se opravi pred izpitno komisijo, ki jo z liste pooblaščenih strokovnjakov 

imenuje Agencija.  

 

Izpitne roke ter roke za prijavo na izpit,  razpiše Agencija in jih objavi na svoji spletni strani.  

 

Termine za opravljanje teoretičnega dela izpita (in hkrati praktičnega dela izpita) določi izpitna komisija in o njih obvesti pooblaščene učitelje 

prijavljenih kandidatov, le ti pa kandidate. 

 

Izredni rok lahko na prošnjo kandidata odobri odgovorna oseba za izvajanje teoretičnih izpitov, ob upoštevanju finančnih, kadrovskih in organizacijskih 

možnosti Agencije. Prijava na izredni izpitni rok je možna izjemoma in sicer le na en, v naprej dogovorjen termin v mesecu, ko ni razpisanega rednega 

izpitnega roka. 

 

Čas trajanja teoretičnega dela izpita je največ 120 minut.  

3.1 Obvestilo o izpitu 

Po preteku roka za  prijavo na izpit pošlje Agencija spisek prijavljenih kandidatov (ki so plačali sklep o stroških) in njihovih pooblaščenih učiteljev 

izpitni komisiji, ki je zadolžena za izvedbo teoretičnega in hkrati praktičnega dela izpita. 

 

Podatek o datumu in lokaciji teoretičnega dela izpita, po predhodnem dogovoru z izpitno komisijo, kandidatu sporoči pooblaščeni učitelj, ki ga je 

prijavil na izpit. 

3.2 Organizacija teoretičnega dela izpita 

Teoretični del izpita poteka pred izpitno komisijo na terenu pred pričetkom opravljanja praktičnega dela izpita.  

 

Primeren prostor za opravljanje teoretičnega dela izpita zagotovi pooblaščeni učitelj kandidata. Pred opravljanem izpitna komisija preveri ali prostor 

omogoča nemoteno izvedbo opravljanja izpitov. 

3.3 Pravila obnašanja med opravljanjem teoretičnega dela izpita 

Odgovornost kandidatov med opravljanjem teoretičnega preverjanja je, da se seznanijo in držijo pravil pri opravljanju teoretičnega preverjanja 

znanja. 

 

Kopiranje in razpečevanje izpitnih pol in vprašanj je prepovedano. Vsebina izpitnih pol je zaupne narave. 

 

Kandidati morajo biti med opravljanjem teoretičnega preverjanja vljudni in morajo v vsakem trenutku spoštovati navodila opravljanja teoretičnega 

preverjanja znanja in navodila izpitne komisije.  

 

Kandidati so lahko izključeni iz nadaljnjega opravljanja teoretičnega preverjanja znanja, če ne spoštujejo navodil izpitne komisije ali če kršijo pravila 

obnašanja in prepovedi goljufanja. 

 

Pred preverjanjem 

 

Kandidat je dolžan članu izpitne komisije, pred reševanjem, pokazati osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje) in knjižico 

letenja, podpisano s strani pooblaščenega učitelja letenja. Po pregledu dokumentacije in potrditvi pogojev za opravljanje teoretičnega dela izpita, 

kandidat lahko prične reševati izpitno polo. 

 

Vsi telefoni, pametne ure in druga osebna elektronska oprema morajo biti izklopljen ali v letalskem načinu in predani izpitni komisiji. 

 

Jakne, vetrovke, klobuke, kape, vrečke, svinčnike itd., je treba pred začetkom preverjanja pustiti v za to namenjenem prostoru in ne smejo biti v 

bližnji okolici prostora za reševanje izpitnega gradiva oziroma po navodilih izpitne komisije.  



 FCL.MAN-23 Version 1 / Valid from 27. 01. 2021 Page 8 of 21 
 

 

 

 

 

 
  

Med preverjanjem 

 

Kandidati pred pričetkom reševanja ne smejo ničesar zapisovati v svoje beležke. 

 

Verbalna in neverbalna komunikacija med kandidati ni dovoljena. 

 

Dovoljena je le komunikacija med izpitno komisijo in kandidatom, izključno v primeru vprašanj, ki se navezujejo na tehnično reševanje izpita. 

 

Kandidati med reševanjem, lahko gledajo in rešujejo le svojo izpitno polo in ne tudi v izpitno polo drugih kandidatov. 

 

Na preverjanju znanja lahko kandidati uporabljajo izključno kemični svinčnik in ravnilo, drugi predmeti niso dovoljeni. 

 

Pripomočki ne smejo imeti vpisanih odgovorov ali markirane vsebine ali kakršnih koli besed. Kandidatom se pripomočki pred pričetkom reševanja 

pregledajo. V primeru, da izpitna komisija ugotovi neskladno delovanje, se kandidata izloči iz reševanja izpitov.  

 

Po preverjanju 

 

Kandidati svoje zaznamke in priloge izročijo izpitni komisiji. 

3.4 Disciplina na teoretičnem delu izpita 

Med potekom izpita kandidat ne sme uporabljati drugih pripomočkov in dokumentacije, razen dovoljene. V primeru, da kandidat nepooblaščeno 

uporablja določen pripomoček, se mu ustrezno prepreči nadaljevanje pisanja izpita. 

 

V primeru, da se ugotovi, da kandidat med izpitom ne ravna v skladu s postopki preverjanja, se ta oceni neuspešno pri preverjanju iz enega predmeta 

ali celotnem teoretičnem preverjanju. 

 

Kandidatu, ki je goljufal, Agencija prepove nadaljnje opravljanje izpitov za dvanajst (12) mesecev po datumu izpita, pri katerim je bil zaloten pri 

goljufiji.  

 

Goljufija pri izvajanju izpitov je kakršnokoli dejanje, ki lahko neupravičeno prispeva k odločitvi za pravilni odgovor, s čimer kandidat ne izkaže 

ustreznega znanja, kot na primer: 

 

(i) prepisovanje; 

 

(ii) prigovarjanje; 

 

(iii) izsiljevanje drugega kandidata; 

 

(iii) uporaba nedovoljenih pripomočkov; 

 

(iv) ostali triki in prevare. 

 

V primeru, da izpitna komisija ugotovi, da ima kandidat namen goljufati oziroma si priskrbeti neupravičeno prednost, ga opozori na kršitev in ga 

poduči, da mu bo ob naslednjem poizkusu goljufije odvzeta pravica do opravljanja predmeta oziroma bo zadevni predmet ocenjen kot neuspešen. 

3.5 Ugovorni postopek 

Vsak kandidat ima pravico do ugovora zoper teoretični izpit, če je prišlo do kršitve postopka izvajanja izpita ali drugih dejavnikov, ki so vplivali na 

reševanje teoretičnega dela izpita, katerega posledica je bil neuspešno opravljen izpit. 

 

Ugovor zoper izpitno oceno in oceno rešitve posameznega vprašanja ni dovoljen, mogoče pa je v ugovoru uveljavljati kršitve, ki se nanašajo na 

postopek izvedbe izpita, predvsem kršitve postopka in organizacijskih dejavnikov (npr. neprimeren prostor za reševanje izpita, hrup, itd.).  

 

Ugovor je mogoče vložiti pisno v roku treh delovnih dni od seznanitve z izpitno oceno.  

 

Ugovor na teoretični izpit lahko kandidati podajo pod naslednjimi pogoji: 

 

- preverjanje znanja za posamezni predmet je končano/zaključeno; 

 

- kandidat obrazloži razloge za ugovor, ki so lahko izključno naslednji: 

o tehnična napaka pri izvajanju teoretičnega preverjanja;  

o organizacijski dejavnik. 

 

Po vloženem ugovoru na izpit se imenuje komisija, ki ugovor obravnava. Ugovorna komisija sprva preveri ustreznost zgoraj navedenih elementov in 

razišče razloge, ki so predmet ugovora.  

 

Če komisija ugotovi, da so kršitve postopka pri izvedbi izpita vplivale na negativno oceno, se izpitno oceno razveljavi in določi ponovitev izpita. 
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4 VSEBINA TEORETIČNEGA DELA IZPITA IN KRITERIJI 

4.1 Pilot jadralnega zmaja 

Izpitni predmet Število vprašanj 

Osnove aerodinamike in mehanike letenja (teorija letenja) 22 

Letalska meteorologija 22 

Konstrukcije in materiali 16 

Postopki v sili 12 

Letalska medicina 16 

Letalski predpisi 22 

4.2 Pilot tandem jadralnega zmaja 

Izpitni predmet Število vprašanj 

Osnove aerodinamike in mehanike letenja (teorijo letenja) 24 

Letalska meteorologija 20 

Postopki v sili 24 

Letalski predpisi 20 

Letalska medicina 20 

Prva pomoč 20 

 

4.3 Učitelj letenja z jadralnim zmajem 

Izpitni predmet Število vprašanj  

Osnove aerodinamike in mehanike letenja (teorijo letenja) 20 

* Pri učitelju, ki je s strani Agencije pooblaščen 

za izpraševanje metodike poučevanja. 

Letalska meteorologija 16 

Postopki v sili 12 

Letalski predpisi 20 

Letalska medicina 20 

Prva pomoč 12 

Metodika poučevanja Pri učitelju* 

4.4 Uspešnost na teoretičnem izpitu: 

Uspešnost na teoretičnem izpitu pri posameznem predmetu mora biti vsaj 80%, razen pri predmetu »Postopki v sili«, kjer je zahtevana 100% 

uspešnost. 

Izpitni predmet Uspešnost (v %) 

Osnove aerodinamike in mehanike letenja (teorijo letenja) 80 

Letalska meteorologija 80 

Postopki v sili 100 

Letalski predpisi 80 

Letalska medicina 80 

Prva pomoč 80 

Metodika poučevanja 80 

 

Po teoretičnem delu izpita izpitna komisija vpiše kandidatovo uspešnost ali neuspešnost v obrazec Poročilo o uspehu na izpitu za pridobitev 

dovoljenja/pooblastila in ta obrazec izroči kandidatu.  

 

Če kandidat ne opravi posameznega teoretičnega izpitnega predmeta, vendar skupaj ne več kot dva, lahko ob ponovni prijavi na Agencijo opravlja 

izpit iz enega oziroma dveh neopravljenih izpitnih predmetov, pri čemer se obračunajo tarife za vsak posamezen izpitni predmet. V primeru, da 
kandidat uspešno ne opravi treh ali več teoretičnih izpitnih predmetov, mora ob ponovni prijavi na Agencijo ponovno opravljati celoten teoretični del 

izpita iz vseh izpitnih predmetov, pri čemer se obračuna tarifa za celoten izpit. 
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5 PRAKTIČNI DEL IZPITA  

5.1 Prijava na praktični del izpita 

Prijava na praktični del izpita vsebuje:  

(1)  s strani kandidata izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo na izpit: 

 

- FCL.APL-139_Prijava na teoretični in praktični del izpita za dovoljenje pilota naprave ali  

 

- FCL.APL-140_Prijava na teoretični in praktični del izpita za pooblastilo pilota naprave, objavljen na spletni strani Agencije. 

 

Na obrazcu tudi pooblaščeni učitelj za kandidata izpolni podatke in s podpisom potrdi, da je kandidat, vpisan pod zaporedno štev ilko v evidenci 

učencev, uspešno izpolnil predpisani program usposabljanja in pripravljen za izpit za pridobitev dovoljenja oziroma pooblastila; 

 

(2) predloži veljavno zdravniško spričevalo za voznika motornih vozil kategorije »B« (ki ni starejše od 24 mesecev) oziroma višje. 

5.2 Izvedba praktičnega dela izpita 

Praktični del izpita obsega izpitni let, ki se opravi iz elementov programa usposabljanja. 

 

Kandidat, ki je uspešno opravil teoretični del izpita, pristopi v istem izpitnem terminu (načeloma isti dan) k opravljanju praktičnega dela izpita. O 

kraju izvedbe se dogovorita predsednik izpitne komisije in pooblaščeni učitelj, ki je kandidata usposabljal. 

 

Če kandidat ne pristopi k opravljanju praktičnega dela izpita, lahko v časovnem roku, ki ga je določila Agencija, kasneje pristopi le še enkrat in sicer 

v naslednjem izpitnem terminu, ki ga določi izpitna komisija. 

 

V primeru neuspešno opravljenega praktičnega dela izpita, ki ga je opravljal v od Agencije določenem časovnem roku, se kandidatu veljavnost 

uspešnosti teoretičnega dela izpita podaljša za šest (6) mesecev od dneva opravljanja praktičnega dela izpita. 

 

Če se kandidat v tem roku ne prijavi na popravni izpit iz praktičnega dela izpita, mora ponovno opraviti teoretični izpit iz izpitnega predmeta »Postopki 

v sili«. 

 

Vzletne točke in pristajalna mesta, na katerih se praktični del izpita izvaja, morajo biti vpisana v evidenco vzletnih točk in pristajalnih mest, ki jo vodi 

Agencija. 

 

Izpitna komisija na praktičnem delu izpita je sestavljena iz dveh članov, saj mora biti v času izpita eden na vzletni točki, drugi pa na pristanku. V 

izpitni komisiji ne sme biti učitelj kandidata. Na praktičnem delu izpita je prisoten tudi učitelj posameznega kandidata. V primeru opravičljive odsotnosti 

učitelja, ga lahko nadomešča drug pooblaščeni učitelj, če sprejme vse odgovornosti in predloži pisno potrdilo o prenosu odgovornosti na dan izpita za 

določene kandidate, ki pristopajo k praktičnemu delu izpita. Kandidatov učitelj je prisoten na vzletni točki in nadzoruje s strani kandidata celotno 

izvedbo izpitne vsebine. 

5.3 Dokumenti kandidata na praktičnem delu izpita 

Kandidat ima s seboj: 

 

- osebni dokument; 

 

- obrazec za preizkus praktične usposobljenosti za pridobitev dovoljenja pilota jadralnega zmaja oziroma ustreznega pooblastila, z 

izpolnjenimi podatki o jadralnem zmaju (tip, proizvajalec, datum tehničnega pregleda…), ki ga podpišeta učitelj in kandidat. Obrazci so 

objavljeni na spletni strani Agencije. Komisija preveri točnost podatkov in ustreznost jadralnega zmaja in opreme pred izvedbo praktičnega 

dela izpita. 

Izpitna komisija preveri točnost podatkov pred izvedbo praktičnega dela izpita. 

5.4 Zagotovitev opreme 

Kandidat ali učitelj, ki je kandidata usposabljal, mora za izvedbo praktičnega dela izpita zagotoviti letalno napravo in osta lo obvezno opremo.  

 
Izpitna komisija pred izvajanjem preveri ustreznost letalne naprave in opreme, še posebej: 

 

- delujočo radijsko postajo za komuniciranje; 

 

- reševalno padalo; 

 

- ustrezen letalni pas; 

 

- zaščitno opremo (čelada). 

 

Izpit se opravlja na jadralnem zmaju, za katerega je priloženo potrdilo proizvajalca o ustreznosti ali tuj atest, ki ga prizna Agencija.  

https://www.caa.si/files/www%20-%20FCL/Teoreti%C4%8Dni%20izpiti%20/%20Theoretical%20Examination/Jadralni%20padalci%20/%20Paragliders/FCL.APL-139_Prijava%20na%20teoreti%C4%8Dni%20in%20prakti%C4%8Dni%20del%20izpita%20za%20dovoljenje%20pilota%20naprave.docx
https://www.caa.si/files/www%20-%20FCL/Teoreti%C4%8Dni%20izpiti%20/%20Theoretical%20Examination/Jadralni%20padalci%20/%20Paragliders/FCL.APL-140_Prijava%20na%20teoreti%C4%8Dni%20in%20prakti%C4%8Dni%20del%20izpita%20za%20pooblastilo%20pilota%20naprave.docx
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Če je to potrdilo starejše od petih let, je treba predložiti obrazec (certifikat) o tehnični sposobnosti jadralnega zmaja po opravljenem tehničnem 

pregledu, ki ga potrdi pooblaščena oseba ali proizvajalec.  

 

Na potrdilu so vpisani naslednji podatki: 

 

- proizvajalec, tip in model letalne naprave; 

 

- serijska številka letalne naprave; 

 

- leto proizvodnje letalne naprave; 
 

- država, ki je izdala atest in številko atesta; 

 

- datum izvedbe tehničnega pregleda (ne sme biti več kot 60 mesecev, oziroma 24 mesecev, če tako predpisuje proizvajalec); 

 

- številka pooblastila pooblaščene osebe. 

 

Jadralni zmaji morajo biti nižjega varnostnega razreda in namreč class 1 (šolski) in class 2 (športni)  in preverjeni v skladu s standardom. 

5.5 Organizacija praktičnega dela izpita 

Na uvodnem sestanku član izpitne komisije razloži potek in organizacijo izpita ter vsebino praktičnega dela izpita. 

 

Član izpitne komisije na vzletu preveri tehnično brezhibnost opreme in oceni vzlet in naloge v prvem delu leta. Vsa pomembna opažanja zabeleži. Pri 

praktičnem delu izpita za pilota tandem jadralnega zmaja član izpitne komisije preveri in oceni tudi pripravo potnika na polet. 

 

Član izpitne komisije na pristanku oceni ostale letalne naloge v drugem delu leta in pristajalni postopek. O opaženem si naredi zabeležke. 

 

Po opravljenem letenju oba člana izpitne komisije združita svoja opažanja in za vsakega kandidata izpolnita obrazec »Preizkus praktične 

usposobljenosti za pridobitev dovoljenja/pooblastila«. 

 

Izpitni let poteka v optimalnih meteoroloških pogojih glede na izbrano vzletno mesto in pristajalno točko. Komisija lahko zaradi spremembe 

meteoroloških pogojev izvajanje praktičnega dela izpita tudi prekine.  

 

Pri praktičnem delu izpita za pilota tandem jadralnega zmaja mora potnik biti seznanjen da leti na lastno željo in odgovornost. 

5.6 Uspešnost na izpitu 

Vsak kandidat, ne glede na uspešnost na praktičnem delu izpita, prejme iz strani komisije izpolnjen in potrjen obrazec Poročilo o uspehu na izpitu 

za pridobitev dovoljenja/pooblastila.  

 

V primeru neuspešno opravljenega praktičnega dela izpita, ki ga je opravljal v določenem roku, se kandidatu veljavnost uspešnosti teoretičnega dela 

izpita podaljša za šest (6) mesecev od dneva opravljanja praktičnega dela izpita. 

 

Kandidat, ki ni uspešno opravil praktičnega dela izpita, mora poslati na Agencijo izpolnjeno prijavo na obrazcu: 

 

- FCL.APL-139_Prijava na teoretični in praktični del izpita za dovoljenje pilota naprave ali  

 

- FCL.APL-140_Prijava na teoretični in praktični del izpita za pooblastilo pilota naprave, objavljenem na spletni strani CAA. 

 

Če kandidat v tem roku ponovno ne pristopi k opravljanju praktičnega dela izpita, mora pred naslednjo prijavo k opravljanju praktičnega dela izpita 

ponovno opraviti teoretični izpit iz izpitnega predmeta »Postopki v sili«, za katerega mora na Agencijo poslati prijavo. 

5.7 Poročilo komisije 

Izpitna komisija po izvedenem praktičnem delu izpita izpolni: 

 

- obrazec za preizkus praktične usposobljenosti za pridobitev dovoljenja pilota letalne naprave oziroma pooblastila. Izpolnjen obrazec 

izpitna komisija zadrži in arhivira. 

 

- obrazec poročilo o uspehu na izpitu za dovoljenje/pooblastilo, kamor se vpiše kandidatova uspešnost ali neuspešnost na praktičnem 

delu izpita. Izpolnjen obrazec izpitna komisija, ne glede na uspešnost, vroči kandidatu. 

 

- obrazec poročilo izpitne komisije o izvedbi teoretičnega in praktičnega dela izpita za pilote jadralnega zmaja oziroma pooblastila, ki 

vsebuje seznam kandidatov in njihovo uspešnost na teoretičnem in praktičnem delu izpita. Izpitna komisija pošlje zapisnik na Agencijo. 

  

https://www.caa.si/files/www%20-%20FCL/Teoreti%C4%8Dni%20izpiti%20/%20Theoretical%20Examination/Jadralni%20padalci%20/%20Paragliders/FCL.APL-139_Prijava%20na%20teoreti%C4%8Dni%20in%20prakti%C4%8Dni%20del%20izpita%20za%20dovoljenje%20pilota%20naprave.docx
https://www.caa.si/files/www%20-%20FCL/Teoreti%C4%8Dni%20izpiti%20/%20Theoretical%20Examination/Jadralni%20padalci%20/%20Paragliders/FCL.APL-140_Prijava%20na%20teoreti%C4%8Dni%20in%20prakti%C4%8Dni%20del%20izpita%20za%20pooblastilo%20pilota%20naprave.docx
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6 VSEBINA PRAKTIČNEGA DELA IZPITA 

6.1 Pilot jadralnega zmaja 

Navedeni elementi in vaje so sestavni del programa usposabljanja pilotov jadralnih zmajev.  

 

Komisija pred izpitnim letom določi vsebino izpitnega leta. Komisija določi, katere elemente izmed navedenih bodo poleg vzleta in pristajalnega zavoja 

opravljali kandidati. 

 

 

1./ Faza vzleta 

 

- priprava jadralnega zmaja; 

 

- pregled kontrolnih točk; 

 

- vpetje in oblačenje letalnega pasu; 
 

- dvig in stabilizacija krila; 

 

- kontrola smeri in jakosti vetra; 

 

- start in pospeševanje hitrosti za vzlet; 

 

- stabilizacija leta in smeri; 

 

- nameščanje v letalni pas. 

Napake:  

 

- neustrezna oblačila in obutev kandidata; 

 

- slabo pripravljeno krilo – zapletene jeklenice; 

 

- izostanek ene ali več kontrolnih točk; 

 

- vzlet z prevelikim ali premajhnim vpadnim kotom; 
 

- vzlet v neustreznih vetrovnih pogojih; 

 

- vzlet z nagibom krila; 

 

- vzlet brez kontrole zračnega prostora; 

 

- odrivanje trikotnika pri vzletu; 

 
- premajhna hitrost pri vzletu. 

 

2./ Faza letenja 

 

- let v nevtralnem položaju trikotnika; 

 
- postopek pridobivanja hitrosti z premikom telesa naprej v trikotniku; 

 

- postopek zmanjševanja hitrosti z premikom telesa nazaj v trikotniku; 

 

- kroženje z premikom telesa v levo ali v desno stran trikotnika; 

 

- kroženje z spreminjanjem nagiba krila; 

 

-             kroženje s spreminjanjem hitrosti krila. 
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3./ Faza pristajanja 

 
Pristajalni zavoj (glej prilogo) omogoča varno razvrščanje v zaključnem delu leta.  

 

Pristajalni zavoj univerzalni koncept pristajanja, priznan v svetu in predviden na mnogih pristajališčih kot obvezen prometni predpis. 

 

Sestavljen je iz treh stranic: 
 

1. stranica - let z vetrom vzporedno s pristajalno linijo in od nje oddaljen več kot 50 metrov. Dolžina stranice je v brezvetrju, oziroma šibkejših 

vetrovih, vsaj 100 metrov.  

 

Namen stranice je indikacija vetra in zniževanje višine. 

 

2. stranica - let prečno. Lahko je izveden tudi v blagem zavoju ali z zavojem, ki izključno iz smeri zavijanja postopoma prehaja v pristajalno linijo 

(glej skico v prilogi). 

 

3. stranica - let v smeri pristajalne linije. Dolžina je več kot 100 metrov. 

 

Pristajalna linija je linija leta v zadnji fazi pristajanja in je določena v navodilih za izvedbo pristanka. 
 

Dovoljena je uporaba zaviralnega padala v fazi pristajanja.  

 

Kandidat pristaja na noge dopustno je tudi pristajanje na kolesa v ležečem položaju. 

 

Da se pristanek prizna kot uspešen, mora pilot pristati v krogu s premerom 100 metov. 

6.2 Pilot tandem jadralnega zmaja 

1./ Faza priprave potnika 

 

- ustrezna oblačila in obutev; 

 

- navodila potniku – podajanje potrebnih varnostnih informacij; 

 

- namestitev in kontrola letalnega pasa potnika. 

 

Napake:  
 

- neustrezna oblačila in obutev potnika; 

 

- neustrezna navodila potniku; 

 

- napaka pri namestitvi in vpetju letalnega pasa potnika. 

 

 

2./ Faza vzleta 

 

- ustrezna oblačila in obutev pilota in potnika; 

 

- priprava jadralnega zmaja; 

 
- pregled kontrolnih točk; 

 

-             vpetje in oblačenje letalnega pasu potnika in pilota tandema; 

 

- dvig in stabilizacija krila 

 

- kontrola smeri in jakosti vetra; 

 

- start in pospeševanje hitrosti za vzlet; 
 

- stabilizacija leta in smeri; 

 

- nameščanje potnika v letalni pas. 

 

Napake:  

 

- neustrezna oblačila in obutev pilota ali potnika; 

 

- slabo pripravljeno krilo – zapletene jeklenice; 
 

- izostanek ene ali več kontrolnih točk; 

 

- vzlet z prevelikim ali premajhnim vpadnim kotom; 

 

- vzlet v neustreznih vetrovnih pogojih ; 

 

- vzlet z nagibom krila; 
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- vzlet brez kontrole zračnega prostora; 

 

- odrivanje trikotnika pri startu; 

 

- premajhna hitrost pri vzletu; 

 

- nekontrolirano nameščanje v letalni pas. 
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3./ Faza letenja 

 

-             let v nevtralnem položaju trikotnika; 

 

- postopek pridobivanja hitrosti s premikom telesa naprej v trikotniku; 
 

- postopek zmanjševanj hitrosti s premikom telesa nazaj v trikotniku; 

 

- kroženje s premikom telesa v levo ali v desno stran trikotnika; 

 

- kroženje s spreminjanjem nagiba krila; 

 

- kroženje s spreminjanjem hitrosti krila. 

 

4./ Faza pristajanja 

 

Pristajalni zavoj (glej prilogo) omogoča varno razvrščanje v zaključnem delu leta. Pristajalni zavoj univerzalni koncept pristajanja, priznan v svetu in 

predviden na mnogih pristajališčih kot obvezen prometni predpis. 

 
Sestavljen je iz treh stranic: 

 

1. stranica - let z vetrom vzporedno s pristajalno linijo in od nje oddaljen več kot 50 metrov. Dolžina stranice je v brezvetrju, oziroma šibkejših 

vetrovih, vsaj 100 metrov.  

 

Namen stranice je indikacija vetra in zniževanje višine. 

 

2. stranica - let prečno. Lahko je izveden tudi v blagem zavoju ali z zavojem, ki izključno iz smeri zavijanja postopoma prehaja v pristajalno linijo 

(glej skico v prilogi). 

 

3. stranica - let v smeri pristajalne linije. Dolžina je več kot 100 metrov.  

 

Pristajalna linija je linija leta v zadnji fazi pristajanja in je določena v navodilih za izvedbo pristanka. 
  

Dovoljena je uporaba zaviralnega padala v fazi pristajanja. 

 

Kandidat s sopotnikom pristaja na kolesa v ležečem položaju. 

 

Da se pristanek prizna kot uspešen, mora pilot pristati v krogu s premerom 100m. 
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6.3 Učitelj letenja z jadralnim zmajem 

Pooblastilo učitelja za usposabljanje kandidatov za pridobitev pooblastila učitelj jadralnega zmaja izda Agencija na podlagi predloženega programa, 
ki mora zadostiti osvojitvi naslednjih teoretičnih in praktičnih vsebin: 

1./Teoretični del: 

Predavanja iz predpisanih izbirnih predmetov, ki jih izvedejo strokovnjaki iz naštetih področij: 

- osnove aerodinamike in mehanike letenja (teorijo letenja); 

- letalska meteorologija; 

- postopki v sili; 

- letalski predpisi; 

- letalska medicina; 

- prva pomoč; 

- metodika poučevanja z osnovami pedagogike in psihologije. 

V programu mora biti predpisano pisno preverjanje znanja iz izpitnih predmetov po zaključku predavanj. 

 

2./Praktični del: 

- praktične vaje iz osnovnega šolanja; 

- predelava programa nadaljevalnega šolanja; 

- praktične vaje iz programa iz postopkov v sili; 

- odpiranje reševalnega padala. 

Kandidat mora obvladati zahtevane vsebine praktičnega dela. 

 

3./Pripravništvo kandidata za pridobitev pooblastila učitelj jadralnega zmaja 

Kandidat mora opravljati pripravništvo v vseh stopnjah šolanja pilotov jadralnega zmaja. Izvaja posamezne naloge in vaje iz programa šolanja kot 

demonstrator, pomaga na vzletišču, na pristanku in aktivno sodeluje pri procesu usposabljanja. O svojem delu piše dnevnik dela.  

Ko izpolnjuje vse predpisane pogoje tega programa, mu pooblaščeni učitelj izda potrdilo o izpolnjevanju pogojev, zahtevanih za pristop k izpitu za 
pooblastilo učitelja.  

Izpit se opravlja pred komisijo, ki jo določi Agencija za civilno letalstvo iz liste strokovnjakov.  

Izpit je sestavljen iz teoretičnega dela in iz praktičnega leta na šolskem terenu, ki vsebuje elemente osnovnega in nadaljevalnega šolanja. 

  



 FCL.MAN-23 Version 1 / Valid from 27. 01. 2021 Page 17 of 21 
 

 

 

 

 

 
  

8 IZDAJA DOVOLJENJA PILOTA JADRALNEGA ZMAJA IN POOBLASTIL 

8.1 Dovoljenja pilota jadralnega zmaja 

Kandidat, ki je uspešno opravil teoretični in praktični del izpita za pilota jadralnega zmaja, najkasneje v dvanajstih (12) mesecih od dneva 

opravljenega praktičnega dela izpita, pošlje na Agencijo: 

 

- obrazec FCL.APL-141_Vloga za izdajo dovoljenja pilota naprave, objavljen na spletni strani Agencije. Obrazec mora biti podpisan in 

izpolnjen z vsemi zahtevanimi podatki; 

 

- obrazec Poročilo o uspehu na izpitu za dovoljenje/pooblastilo, potrjen s strani izpitne komisije, kjer sta vpisana uspešno opravljena 

teoretični in praktični del izpita; 
 

- eno sliko – format za uradne dokumente (na hrbtni strani slike se napiše ime in priimek vlagatelja); 

 

- soglasje staršev ali skrbnika, če je oseba mlajša od šestnajst let.  

8.2 Pooblastilo pilota tandem letalne naprave 

Kandidat, ki je uspešno opravil teoretični in praktični del izpita za pilota tandem jadralnega zmaja, najkasneje v dvanajstih (12) mesecih od dneva 

opravljenega praktičnega dela izpita, pošlje na Agencijo: 

 

- obrazec FCL.APL-142_Vloga za izdajo pooblastila pilota naprave, objavljen na spletni strani Agencije. Obrazec mora biti podpisan in 

izpolnjen z vsemi zahtevanimi podatki; 

 

- obrazec Poročilo o uspehu na izpitu za dovoljenje/pooblastilo, potrjen s strani izpitne komisije, kjer sta vpisana uspešno opravljena 

teoretični in praktični del izpita; 

  

- originalno dovoljenje pilota jadralnega zmaja – za vpis pooblastila pilot tandem jadralnega zmaja. 

8.3 Pooblastilo učitelja pilotov jadralnega zmaja 

Kandidat, ki je uspešno opravil teoretični in praktični del izpita za učitelja pilotov jadralnega padala, najkasneje v dvanajstih (12) mesecih od 

dneva opravljenega praktičnega dela izpita,  pošlje na Agencijo: 

 

- obrazec FCL.APL-142_Vloga za izdajo pooblastila pilota naprave, objavljen na spletni strani Agencije. Obrazec mora biti podpisan in 

izpolnjen z vsemi zahtevanimi podatki; 

 

- originalno dovoljenje pilota jadralnega zmaja – za vpis pooblastila učitelj pilotov jadralnega padala; 

 

- obrazec Poročilo o uspehu na izpitu za dovoljenje/pooblastilo, potrjen s strani izpitne komisije, kjer sta vpisana uspešno opravljena 

teoretični in praktični del izpita; 

 

- priloga: dokument iz izpita metodika poučevanja. 

 

Po prejetju vloge in zahtevanih prilog pošlje Agencija kandidatu sklep o stroških za plačilo tarife za izdajo dovoljenja ali vpis pooblastila po tarifi, ki 

je določena po 19. členu Tarife. 

 

Po plačilu sklepa o stroških prejme kandidat dokument »Dovoljenje pilota jadralnega zmaja« oziroma dovoljenje z vpisanimi datumi izdaje ustreznih 

pooblastil. 

8.4 Vložitev vloge za izdajo dovoljenja/pooblastila po preteku roka 

V primeru, da je od uspešno opravljenega izpita, pa do vložitve vloge za izdajo dovoljenja pilota jadralnega zmaja oziroma vpisa pooblastila, preteklo 

več kot dvanajst (12) mesecev, Agencija kandidata ponovno napoti na praktični del izpita, saj 46. člen Zakona o letalstvu navaja, da lahko v 

primeru dvoma, da upravičenec iz licence ne izpolnjuje več pogojev za uveljavljanje privilegijev iz licence, Agencija od upravičenca iz licence zahteva, 

da opravi predpisane teoretične in praktične preizkuse za preverjanje njegove strokovne sposobnosti kot tudi zdravstvene zahteve. 

 
 

 

 

 

 

https://www.caa.si/files/www%20-%20FCL/Licence%20/%20Personnel%20Licences/Jadralni%20padalci%20/%20Paragliders/FCL.APL-141_Vloga%20za%20izdajo%20dovoljenja%20pilota%20naprave.docx
https://www.caa.si/files/www%20-%20FCL/Licence%20/%20Personnel%20Licences/Jadralni%20padalci%20/%20Paragliders/Vloga%20za%20izdajo%20pooblastila%20pilota%20jadralnega%20padala%20in%20zmaja.docx
https://www.caa.si/files/www%20-%20FCL/Licence%20/%20Personnel%20Licences/Jadralni%20padalci%20/%20Paragliders/Vloga%20za%20izdajo%20pooblastila%20pilota%20jadralnega%20padala%20in%20zmaja.docx
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9 POSEBNE ZAHTEVE 

9.1 Podaljšanje pooblastila pilota tandem jadralnega zmaja 

Določba 30. člena Uredbe o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu določa, da se  veljavnost pooblastila pilota tandem jadralnega zmaja, ob 

predložitvi obrazca FCL.APL-143_Vloga za podaljšanje pooblastila pilota naprave, podaljša za štiri (4) leta, če imetnik pooblastila: 

 

[Imetniku pooblastila se lahko podaljša pooblastilo pilot tandem jadralnega zmaja, če je v zadnjih 12 mesecih pred vložitvijo vloge izpolnjeval spodnje 

pogoje.] 

 

(1)  naleti z letalno napravo v času veljavnosti vsako leto najmanj 10 ur s pooblastilom; 

 
(2)  predloži pisno potrdilo, da je v obdobju zadnjih štirih (4) let opravil obnovitev teoretičnih znanj, ki jih vsako leto organizira s strani Agencije 

pooblaščena oseba za izvajanje tečaja za obnovitev teoretičnih znanj pilotov tandem jadralnega zmaja; 

 

(3)  predloži veljavno zdravniško spričevalo za voznika motornih vozil kategorije »B« (ki ni starejše od 24 mesecev) oziroma višje.  

 

 

K točki 1 

 

Pooblastilo pilota tandem jadralnega zmaja se podaljša, če imetnik opravi vsaj 10 ur letenja s tandem jadralnim zmajem vsako leto v času 

veljavnosti pooblastila. Nalet se priloži k vlogi za podaljšanje pooblastila pilota tandem jadralnega zmaja. 
 

K točki 2 

 

Sprejemljiv način: 

 

Agencija ugotavlja, da je letno usposabljanje v skladu s 6. členom (letno usposabljanje) in 8. členom (prva pomoč in ravnanje s ponesrečenci) 

Operativne-tehnične zahteve za opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji (Uradni list RS, št. 73/2012) 

enakovredno tečaju za obnovitev teoretičnih znanj iz zgornjega odstavka, z enako ali večjo ravnjo povečevanja varnosti. 

 
Pisno potrdilo o, v obdobju zadnjih dvanajst (12) mesecev, opravljenem letnem usposabljanju, kandidat priloži k vlogi za podaljšanje pooblastila 

pilota tandem jadralnega zmaja, namesto potrdila o obnovitvi teoretičnih znanj iz odstavka v točki 2. 

9.2 Podaljšanje veljavnosti pooblastila pilota tandem jadralnega zmaja po več kot enoletnem poteku veljavnosti 

Uredba o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu v delu »izdaja in veljavnost dovoljenja pilota letalne naprave ne opredeljuje zahtev in pogojev 

za ponovno uveljavljanje pooblastila pilota tandem jadralnega zmaja, če je pooblastilo poteklo. Zahteva za podaljšanje (10 ur letenja s pooblastilom) 

v takšnem primeru ni ustrezna, saj imetnik pooblastila uveljavlja privilegije izključno z veljavnim pooblastilom. 

 

46. člen Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/2010) navaja, da lahko v primeru dvoma, da upravičenec iz licence ne izpolnjuje več pogojev za 

uveljavljanje privilegijev iz licence, Agencija od upravičenca iz licence zahteva, da opravi predpisane teoretične in praktične preizkuse za preverjanje 

njegove strokovne sposobnosti kot tudi zdravstvene zahteve. 

 
V skladu z navedenim členom Agencija za štiri (4) leta podaljša pooblastilo pilota tandem jadralnega zmaja, ki je poteklo za več kot dvanajst (12) 

mesecev, ob predložitvi obrazca FCL.APL-143_Vloga za podaljšanje pooblastila pilota naprave, če imetnik pooblastila: 

 

(1) predloži pisno potrdilo, da je v obdobju zadnjih dvanajst (12) mesecev pred vložitvijo vloge za podaljšanje pooblastila za pilota tandem jadralnega 

zmaja opravil obnovitev teoretičnih znanj, ki jih vsako leto organizira s strani Agencije pooblaščena oseba za izvajanje tečaja za obnovitev teoretičnih 

znanj pilotov tandem jadralnega zmaja; 

 

(2) opravi dodatno usposabljanje pri pooblaščenem učitelju za usposabljanje kandidatov za pridobitev dovoljenja pilota tandem jadralnega zmaja, ki 

ima od Agencije  potrjen program usposabljanja. Pooblaščeni učitelj prijavi kandidata na praktični del izpita, ko se prepriča o strokovnosti kandidata, 
dokumentacijo o dodatnem usposabljanju pa vodi v knjigi učencev, ki jo je izdala Agencija; 

 

(3) predloži veljavno zdravniško spričevalo za voznika motornih vozil kategorije »B« (ki ni starejše od 24 mesecev) oziroma višje.  

9.3 Podaljšanje pooblastila učitelja letenja z jadralnim zmajem 

Določba 30. člena Uredbe o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu določa, da se  veljavnost pooblastila učitelja letenja z jadralnim zmajem ob 

predložitvi obrazca FCL.APL-143_Vloga za podaljšanje pooblastila pilota naprave, podaljša za štiri (4) leta, če imetnik pooblastila: 

 

[Imetniku pooblastila se lahko podaljša pooblastilo učitelj letenja z jadralnim zmajem, če je v zadnjih 12 mesecih pred vložitvijo vloge izpolnjeval 

spodnje pogoje.] 

 

(1)  naleti z letalno napravo v času veljavnosti vsako leto najmanj 10 ur s pooblastilom; 
 

(2)  predloži pisno potrdilo, da je v obdobju zadnjih štirih (4) let opravil obnovitev teoretičnih znanj, ki jih vsako leto organizira s strani Agencije 

pooblaščena oseba za izvajanje tečaja za obnovitev teoretičnih znanj učiteljev letenja z jadralnimi zmaji; 

 

(3)  predloži veljavno zdravniško spričevalo za voznika motornih vozil kategorije »B« (ki ni starejše od 24 mesecev) oziroma višje.  

 

 

K točki 1 

 
Sprejemljiv način: 

 

https://www.caa.si/files/www%20-%20FCL/Licence%20/%20Personnel%20Licences/Jadralni%20padalci%20/%20Paragliders/Vloga%20za%20podalj%C5%A1anje%20pooblastila%20pilota%20jadralnega%20padala%20in%20zmaja.docx
https://www.caa.si/files/www%20-%20FCL/Licence%20/%20Personnel%20Licences/Jadralni%20padalci%20/%20Paragliders/Vloga%20za%20podalj%C5%A1anje%20pooblastila%20pilota%20jadralnega%20padala%20in%20zmaja.docx
https://www.caa.si/files/www%20-%20FCL/Licence%20/%20Personnel%20Licences/Jadralni%20padalci%20/%20Paragliders/Vloga%20za%20podalj%C5%A1anje%20pooblastila%20pilota%20jadralnega%20padala%20in%20zmaja.docx
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Pooblastilo učitelja letenja z jadralnim zmajem se podaljša, če imetnik pooblastila opravi letno vsaj 10 ur usposabljanja kandidatov po programu, 

potrjenem od Agencije. To zahtevo dokazuje z dokumentacijo, ki jo mora voditi kot pooblaščeni učitelj letenja z jadralnim zmajem. 

9.4 Podaljšanje veljavnosti pooblastila učitelja letenja z jadralnim zmajem po več kot enoletnem poteku veljavnosti 

Uredba v delu »izdaja in veljavnost dovoljenja pilota letalne naprave« ne opredeljuje zahtev za obnovo pooblastila učitelja letenja z jadralnim zmajem, 

če je pooblastilo poteklo. Zahteva za podaljšanje (10 ur letenja s pooblastilom) v takšnem primeru ni ustrezna, saj imetnik pooblastila uveljavlja 

privilegije izključno z veljavnim pooblastilom. 

 

Člen 46 Zakona o letalstvu navaja, da lahko v primeru dvoma, da upravičenec iz licence ne izpolnjuje več pogojev za uveljavljanje privilegijev iz 

licence, Agencija od upravičenca iz licence zahteva, da opravi predpisane teoretične in praktične preizkuse za preverjanje njegove strokovne 

sposobnosti kot tudi zdravstvene zahteve. 

 
V skladu z navedenim členom, Agencija podaljša pooblastilo učitelja letenja z jadralnim zmajem, ki je poteklo za več kot dvanajst (12) mesecev, ob 

predložitvi obrazca FCL.APL-143_Vloga za podaljšanje pooblastila pilota naprave, če imetnik pooblastila: 

 

(1) sodeluje pod nadzorom v procesu usposabljanja pri pooblaščenem učitelju za usposabljanje kandidatov za pridobitev dovoljenja učitelj letenja z 

jadralnim zmajem, ki ima od Agencije potrjen program usposabljanja. V tem primeru lahko le-ta potrdi, da je zadevni učitelj letenja z jadralnim 

zmajem vsaj 40 ur sodeloval v procesu usposabljanja pri pooblaščenem učitelju za usposabljanje kandidatov za pridobitev dovoljenja učitelj letenja 

z jadralnim zmajem, ki dokumentacijo o dodatnem usposabljanju vodi v knjigi učencev, ki jo je izdala Agencija; 

 

(2)  predloži pisno potrdilo, da je, v obdobju zadnjih dvanajst (12) mesecev, opravil teoretično usposabljanje in preverjanje iz predmeta metodika 

poučevanja. Pisno potrdilo izda učitelj, ki je s strani Agencije pooblaščen za izpraševanje metodike poučevanja; 
 

(3)  predloži pisno potrdilo, da je v obdobju zadnjih dvanajst (12) mesecev pred vložitvijo vloge za podaljšanje pooblastila uč itelja letenja z jadralnim 

zmajem opravil obnovitev teoretičnih znanj, ki jih vsako leto organizira s strani Agencije pooblaščena oseba za izvajanje tečaja za obnovitev teoretičnih 

znanj učiteljev letenja z jadralnim zmajem; 

 

(4)  predloži veljavno zdravniško spričevalo za voznika motornih vozil kategorije »B« (ki ni starejše od 24 mesecev) oziroma višje.  

9.5 Pridobitev dovoljenja ali pooblastila na podlagi tujega dovoljenja 

Določba 33. člena Uredbe o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu določa, da se slovenskemu državljanu (državljanu EU), na podlagi veljavnega 

tujega dovoljenja pilota letalne naprave, lahko izda slovensko dovoljenje, če le-tega priznava Agencija. 

 
Agencija dovoljenje, ki je pridobljeno v drugi državi, prizna, pod naslednjimi pogoji: 

 

- dovoljenje je izdal organ, ki je pristojen in pooblaščen za izdajanje dovoljenj pilotov jadralnih padal in jadralnih zmajev; 

- kandidat uspešno opravi izpit iz predmeta letalski predpisi in postopki v sili v skladu s 4. poglavjem teh navodil; 

- kandidat uspešno opravi praktični del izpita v skladu s 6. poglavjem teh navodil; 

- kandidat izpolnjuje zdravstvene zahteve, kot so določene z Uredbo o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu. 

 

Po izpolnitvi vseh zahtev se stranki izda dovoljenja pilota jadralnega zmaja. 

 

V primeru pridobitve posebnih pooblastil, ki so bila pridobljena v tujini (tandem pilota letalne naprave in učitelj pilotov letalnih naprav), je potrebno 
izpolniti naslednje pogoje: 

 

- stranka je imetnik dovoljenja pilota jadralnega zmaja, ki je izdan v skladu z Uredbo o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu; 

- pooblastilo je veljavno in ga je izdal organ, ki je pristojen in pooblaščen za izdajanje dovoljenj pilotov jadralnih padal in jadralnih zmajev; 

- kandidat uspešno opravi praktični del izpita za ustrezno pooblastilo v skladu s 6. poglavjem teh navodil. 

https://www.caa.si/files/www%20-%20FCL/Licence%20/%20Personnel%20Licences/Jadralni%20padalci%20/%20Paragliders/Vloga%20za%20podalj%C5%A1anje%20pooblastila%20pilota%20jadralnega%20padala%20in%20zmaja.docx
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10  POOBLAŠČENI UČITELJI LETENJA 

Pooblaščeni učitelj je učitelj, ki ga v skladu s 24. členom Uredbe o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu posebej poob lasti Agencija. Predpogoj 

za izdajo pooblastila je veljavno pooblastilo učitelja letenja.  

 

Pooblastilo se pridobi na način, da se na naslov Agencije vloži pisno zahtevo za pridobitev pooblastila, ki vključuje: 

 

- navedbo tečajev, ki jih želi pooblaščeni učitelj izvajati;  

- priloži programe usposabljanja v skladu s prvo točko usposabljanja (v primeru, da bo pooblaščeni učitelj sledil programom, ki jih je 

objavila Agencija, je dovolj navedba referenčne številke programa);  

- kopijo osebnega dokumenta;  

- kontaktne podatke (in izjava, da se strinja z objavo kontaktnih podatkov na spletni strani Agencije). 

Po preveritvi pogojev/popolnosti vloge se posameznemu učitelju dodeli številko pooblastila (npr. SLO/JP-085 ali SLO/JZ-085) ter objavi na spletni 

strani Agencije v seznamu FCL.SZN-13 Seznam pooblaščenih učiteljev pilotov jadralnih padal in zmajev (JP in JZ). S pooblastilom tako učitelj pridobi 

pravico izvajati usposabljanje in prijaviti kandidate na izpite ter tudi obveznosti, ki so opisane v naslednjem podpoglavju. 

10.1 Dolžnosti pooblaščenih učiteljev letenja 

Učitelj letenja z jadralnim zmajem mora v skladu z Uredbo o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu: 

 

(I) imeti evidenco učencev – knjiga učencev, ki jo je izdala Agencija; 

 

(II) voditi mapo učenca, ki vsebuje:  

 

(1) osebne podatke učenca; 

 

(2) dokazilo o zdravstveni sposobnosti učenca v skladu z uredbo; 

 
(3) pisni test teoretičnega usposabljanja; 

 

(4) karton praktičnega usposabljanja s podatki o datumu, kraju, vaji, naletu, uspešnosti in izvajalcu izvršenega usposabljanja; 

 

(5) zapis o vrsti jadralnega zmaj (tip in razred), s katerim je opravljeno usposabljanje; 

 

(6) soglasje staršev ali skrbnikov, če je učenec mlajši od 18 let. 

 

(III) usposabljati po potrjenem programu usposabljanja; 
 

(IV) teoretični del usposabljanja izvesti v/na primernem prostoru; 

 

(V) usposabljati z jadralnimi zmaji, ki so krmljiva in nezahtevna za upravljanje (ne smejo biti tekmovalna); 

 

(VI)  pred vsakim praktičnim usposabljanjem preveriti, da ima učenec: 

 

(1) brezhibni jadralni zmaj; 

(2) brezhiben letalni pas; 
 

(3) reševalno padalo; 

 

(4) varovalno čelado; 

 

(5) glede na vremenske pogoje ustrezno varovalno obleko in obutev; 

 

(6) delujočo radijsko postajo za zvezo. 

 

(VII) za praktični del usposabljanja izbirati odobrene terene glede na program usposabljanja ter doseženi razvoj učenca; 
 

(VIII) na terenu, kjer ni možen nadzor vzleta in pristanka iz ene točke, glede na odobreni program in doseženi razvoj učenca, po potrebi določiti 

še enega učitelja, kot pomočnika vodje letenja; 

 

(IX) po končanem usposabljanju predložiti mapo učenca na vpogled izpitni komisiji; 

 

(X) mapo učenca hraniti najmanj pet (5) let v za to primernih prostorih; 

 

(XI) če usposabljanje izvaja komercialno, izpolnjevati tudi pogoje, ki jih predpisujejo predpisi, ki urejajo gospodarsko dejavnost oziroma 
dejavnost društev; 

 

(XII) za usposabljanje kandidatov za pooblastilo učitelj letenja z jadralnim zmajem Agencijo predložiti program usposabljanja, na podlagi katerega 

mu Agencija izda pooblastilo za usposabljanje kandidatov za pooblastilo učitelj letenja z jadralnim zmajem. 

10.2 Programi usposabljanja, ki jih je objavila Agencija 

FCL.PRG-11 - Program usposabljanja za pilote jadralnih zmajevl 

 

FCL.PRG-12 - Program usposabljanja za pilote tandem jadralnih zmajev 

https://www.caa.si/files/www%20-%20FCL/Seznam%20poobla%C5%A1%C4%8Denih%20u%C4%8Diteljev%20pilotov%20jadralnih%20padal%20in%20zmajev%20(JP%20in%20JZ).docx
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Priloga: Pristajalni postopek 

 

 
 

OSNOVNA IZVEDBA  
IZVEDBA IZ BLAGEGA ZAVOJA 
IZVEDBA IZ  ZAVOJA 

100m 


