
 

 

LLEETTAALLSSKKII  KKLLUUBB  KKOOČČEEVVJJEE    

PPRRII  UUNNIIOONNUU  1166  

11333300  KKOOČČEEVVJJEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  VVPPSS  NNOOVVII  LLAAZZII 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

PPoosslloovvnnii  rraaččuunn::  1199220000--55000011000055882211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      KKoonnttaakktt::                                  

DDaavvččnnaa  šštteevviillkkaa::  SSII8866229955330066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ggssmm::    oo4411//443300--774455  

MMaattiiččnnaa  šštteevviillkkaa::  55883311115566                                                                                                                                                                                                                                                                                            ee--mmaaiill::  llkk..kkoocceevvjjee@@ggmmiiaall..ccoomm   

 

 

 
Op. št.: 01-01/2021 
Datum: 08.01.2021        
 
 
Inštruktorjem v LŠ ULN 
pri Letalskemu klubu KOČEVJE 
 
 
ZADEVA: Uporaba 8,33 KHz radijskih postaj  
 

Zveza: Nove zahteve letalskih oblasti – CAA glede uporabe radijskih postaj  
 
 
 

Pozdravljeni spoštovani kolegi inštruktorji, 
za namen medsebojne koordinacije, obveščanja in nadaljnjega ravnanja Vam v spodnjem tekstu 
posredujemo najnovejše zahteve letalskih oblasti – CAA v uporabe radijskih postaj 8,33 kHz kot sledi: 
 

I. Šolanje ULN: skladno z določbami Izvedbene Uredbe komisije (EU) št. 1079/2012 z dne 
16.11.2012 je CAA z obvestilom št. 3722-4/2016/145 z dne 07.01.2021 obvestila vse 
uporabnike zračnega prostora v RS glede začetka izvajanja – veljavnosti novih zahtev. Tako 
je od 25.03.2021 v zračnem prostoru RS dovoljena izključno uporaba radijskih letalskih 
postaj s 8.33 kanalnim razmakom.  
 

II. Šolanje CVFR: za primere usposabljanja kandidatov v KZP oz. za pridobitev pooblastila CVFR k 
osnovnemu dovoljenju pilota ULN pa morajo biti vsi šolski ULN zrakoplovi opremljeni tudi z 
mode S transponderjem.  

 
III. Poročanje o dogodkih: v kolikor se med procesom praktičnega izobraževanja pripeti kakršnikoli 

dogodek o katerem je potrebno poročati (npr.: nenamerna izguba kontrole, nenormalne 
vibracije kot posledice flutterja, izguba katerega koli dela zrakoplova, nevarnost trka oz. trki 
zrakoplova na zemlji in v zraku z drugimi zrakoplovi in/ali predmeti, izven letališki pristanki, 
prekratka/predolga steza, odpoved motorja in/ali sistemov med letom, trki s pticami,  
poškodbe kot posledice močne turbulence,  zaledenitve,  etc.)  le  to  izvedete preko 
elektronskega obrazca na spletni povezavi Javne agencije za civilno letalstvo: 
http://www.aviationreporting.eu/index.php?id=190 oz. preko e-pošte: or@caa.si.  

 
Seveda pa o tem obvezno obvestite tudi vodjo LŠ. 

 
Za dodatne informacije in pojasnila smo vedno dosegljivi preko e-pošte: lk.kocevje@gmail.com in  preko 
GSM: 041/430-745. 

                            
                                                           Vodja LŠ pri Letalskemu klubu Kočevje 
                                          Robert LATIN, mag.geod/mag. manag. 

   
Posredovano: 

- Inštruktorjem v LŠ pri LK Kočevje – osebno; 

- CAA – služba za licenciranje letalskega osebja – v vednost; 

- SPLNI – v vednost; 

- Oglasna deska LŠ na VPS Novi Lazi; 

- Arhiv LŠ. 
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