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OD 01/2005 - OPERATIVNA ZAHTEVA (Operational directive) glede uporabe in 

sestave letalskih posadk za letala tipa Antonov An-2 
 

Datum izdaje: 05.05.2005 
 

Razlog za izdajo: 
Z ukrepi, navedenimi v tej operativni zahtevi se želi zagotoviti zadostni nivo varnosti 
letalskih operacij z letalom tega tipa, ki je za upravljanje zaradi nivoja tehnologije in 
upravljalnih posebnosti predvsem v oteženih in izrednih razmerah zelo zahtevno letalo.  
Ta operativna zahteva nadomešča in z dnevom izdaje razveljavlja Operativno 
zahtevo OD 05/01. 
 

Zahtevani ukrepi: 
1. Dovoljene so naslednje dejavnosti: prevoz oseb in tovora, metanje padalcev ter vleka 

reklamnih transparentov v okviru omejitev izdanega Spričevala oziroma dovoljenja za 
opravljanje letalskih dejavnosti ter letalskega operativnega priročnika upravljalca 
letala. 

2. Pri vseh dovoljenih komercialnih dejavnostih je obvezna dvočlanska letalska 
posadka, in sicer morata  biti oba pilota imetnika dovoljenja poklicnega pilota z 
vpisanim tipom letala (razlaga spodaj*).  

3. Operator lahko ob izpolnitvi posebnih pogojev za opravljanje dejavnosti letenja za 
potrebe padalstva in vleke reklamnega transparenta URSCL zaprosi za odobritev 
izjeme pri sestavi posadke in sicer tako, da je leta sestavljena iz vodje letala, ki je  
imetnik dovoljenja poklicnega pilota ter drugega pilota, ki je imetnik dovoljenja 
zasebnega pilota letala.  
Posebni pogoji za odobritev vloge za to izjemo: 
- vodja letala je pilot z najmanj poklicnim dovoljenjem, vpisanim tipom letala AN-2, 

z najmanj 500 urami celotnega naleta v vlogi vodje letala, s 50 urami naleta na 
tipu An-2 v vlogi vodje letala in najmanj 5 urami naleta v zadnjem mesecu v vlogi 
vodje letala, 

- na URSCL potrjen dodatek (supplement) k originalnemu Priročniku za uporabo 
letala (Flight Manual-u), ki opredeljuje to varianto sestave posadke 

- na URSCL potrjena revizija Letalskega operativnega priročnika, ki v celoti 
povzema določila te operativne zahteve in potrjenega dodatka k Priročniku za 
uporabo letala. 

4. Pri vseh komercialnih dejavnostih je potrebno upoštevati določbe S5-JAR-FCL 1.060.  
5. Pri nekomercialnih dejavnostih (prevoz oseb ali tovora za lastne potrebe, trenažno 

metanje padalcev, članov kluba z letalom, ki ga ima ta klub vpisanega v svojem 
dovoljenju ali spričevalu za opravljanje letalskih dejavnosti) je zahtevana dvočlanska 
posadka,  z licenciranimi piloti in z vpisanim tipom letala (razlaga spodaj*).  

6. Zgoraj navedene zahteve glede sestave posadk se morajo do 15.06.2005 vključiti v 
ustrezne operativne priročnike dejavnosti, spremembe pa poslati v potrditev na 
URSCL. 

7. Zahteve glede sestave posadk veljajo tudi za v tujini s posadko najeta letala. 
 
* Vpis tipa po programu, potrjenem od URSCL, v skladu z naslednjo vsebino: 

• Pristop k začetku usposabljanja za tip je najmanj 75 ur skupnega naleta 
• 25 ur teoretičnega usposabljanja za tip 
• minimalno 2 uri letenja na levem sedežu z inštruktorjem, na praznem letalu 
• minimalno 6 ur letenja na levem sedežu, z inštruktorjem, na letalskih nalogah 
• izpitni let za tip pri pooblaščenem izpraševalcu 

 




