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Upravljavci zrakoplovov 

 
 

 
Zadeva:  Obvestilo glede zahtev o opremljenosti zrakoplovov z radijskimi 

napravami, ki omogočajo uporabo razmika med kanali 8,33 kHz  

 

ZVEZA:    Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 1079/2012 o zahtevah glede razmika med 

govornimi kanali za enotno evropsko nebo, kot je bila nazadnje spremenjena z 

Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/2160 

 

Skladno z 4. odstavkom 5. člena Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1079/2012 upravljavci 

zrakoplovov od 1. januarja 2018 ne smejo leteti z zrakoplovi v zračnem prostoru, v 

katerem se zahteva opremljenost z radijsko napravo, razen če radijska oprema zrakoplova 

omogoča uporabo razmika med kanali 8,33 kHz. 

V zvezi s tem je agencija določila izjeme od zahtev za VFR lete znotraj nekontroliranega 

zračnega prostora (razreda G in E) in sicer se izjema uporablja le do 31. decembra 

2019, razen za določene državne zrakoplove, za katere velja izjema do 31.12.2020.   

V posledici navedenega je v slovenskem zračnem prostoru od 1. januarja 2018 obvezna 

opremljenost zrakoplova z radijsko postajo, ki omogoča uporabo razmika med kanali 8,33 

kHz za vse IFR lete in za vse lete v kontroliranem zračnem prostoru (razreda C in 

D) (razen za državne zrakoplove, za katere se zahteva uporablja od 1. januarja 2019 ). 

Nadalje bo od 1. januarja 2020 v slovenskem zračnem prostoru obvezna opremljenost 

zrakoplova z radijsko postajo, ki omogoča uporabo razmika med kanali 8,33 kHz tudi za 

VFR lete in za vse lete v nekontroliranem zračnem prostoru (razreda E in G), pri katerih se 

bo radijsko postajo uporabilo za namen komunikacije zemlja/zrak.  

V kolikor bo zrakoplov, ki se uporablja le za letenje v nekontroliranem zračnem prostoru, 

opremljen le z radijsko napravo, ki omogoča uporabo razmika med kanali zgolj 25 kHz, se 

bo ta radijska naprava lahko uporabljala le na frekvenci 121.5 MHz, za namen »pomoči v 

sili«. Vsaka zloraba 25 kHz radijske naprave za namen komunikacije zemlja/zrak ima lahko 

za posledico motnjo drugih udeležencev v zračnem prometu.  

 

Izpolnjevanje načrta leta: 

Informacijo o opremljenosti zrakoplova z radijska postajo, ki omogoča razmik med kanali 

8,33 kHz se v načrtu leta z oznako »Y« navede v polje 10.  

Načrt leta, ki v polju 10 ne bo imel oznake »Y« in se bo nanašal na načrtovani let v zračni 

prostor, v katerem se zahteva opremljenost z radijsko napravo, ki omogoča uporabo 

razmika med kanali 8,33 kHz bo zavrnjen. 
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