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Nova licenca SPL - LAPL(S) licence NI več



Privilegiji licence SPL (SFCL.115)

 Privilegiji imetnika SPL so, da deluje kot vodja jadralnega letala - PIC:

- brez plačila v nekomercialnih operacijah (razen kot FI(S), FE(S))

- prevoz drugih oseb: 

* 10 ur ALI 30 vzletov kot PIC (po izdaji licence)

* let za usposabljanje z inštruktorjem FI(S) 

(usposobi se za prevoz potnikov; zabeleži se v knjižico)

* kot PIC opravi 3 vzlete v zadnjih 90 dneh - SFCL 160(e)



- v operacijah (razen tistih iz 1. alineje):

* 18 let in 75 ur letenja ali 200 vzletov kot PIC (po izdaji licence)

- FI(S) in FE(S) lahko prejme plačilo za:

* poučevanje za licenco SPL

* preverjanje praktične usposobljenosti in strokovnosti licence SPL

* poučevanje, preizkušanje in preverjanje ratingov, potrdil,

spričeval in certifikatov licence SPL

- privilegiji licence SPL se lahko izvajajo le z:

* izpolnjevanjem zahtev za najnovejše izkušnje (SFCL.160)

* veljavnim zdravniškim spričevalom

Privilegiji licence SPL (SFCL.115)



Privilegiji za jadralno letalo in letalo TMG (SFCL.150)

 Če je bil izpit za SPL opravljen na jadralnem letalu, so privilegiji

omejeni na jadralna letala.

Če pa je bil opravljen na TMG, so omejeni na TMG.

 Razširitev na TMG:

- v ATO/DTO 6 ur šolanja na TMG:

* min. 4 ure s FI(S)

* 1 samostojen prelet 150 km (80 NM), 

z 1 postankom na drugem letališču



Privilegiji za jadralno letalo in letalo TMG (SFCL.150)

- izpit na TMG in izpraševalcu dokaže znanje o TMG iz:

* načel letenja

* operativnih postopkov

* zmogljivosti med letom in načrtovanje leta

* splošnega znanja o zrakoplovih

* navigacije

 Imetnikom licence FCL, se prizna razširitev na TMG če imajo: 

- rating za razred TMG, ali

- privilegije TMG v LAPL(A) licenci

 Vpiše se v licenco.



Načini vzletanja (SFCL.155)

 Piloti izvajajo vzletanje za katero so se usposobili ob pridobitvi licence

ali med usposabljanjem po izdaji SPL:

- vitel / vlečni avtomobil (10 vzletov s FI(S) in 5 pod nadzorom)

- aerozaprega / samostojno vzletanje (5 vzletov s FI(S) in 5 pod nadzorom)

- z elastiko (3 vzlete s FI(S) ali pod nadzorom)

 Vpiše se v knjižico; NISO VEČ vpisani v licenci.



OHRANJANJE PRIVILEGIJEV LICENCE SPL

izkušnje

kompetence

zdravstvena 
sposobnost



Ohranjanje privilegijev licence SPL (SFCL.160)

JADRALNA LETALA 

 V zadnjih 24 mesecih: 

- 5 ur letenja (tudi s FI(S) ali pod njegovim nadzorom):

* 15 vzletov

* 2 kontrolna leta z inštruktorjem

ALI

- preverjanje z izpraševalcem FE(S)



TMG

 V zadnjih 24 mesecih: 

- 12 ur letenja (tudi s FI(S) ali pod njegovim nadzorom), na TMG vsaj:

* 6 ur in 12 vzletov 

* kontrolni let (najmanj 1 uro)

ALI

- preverjanje z izpraševalcem FE(S)

- pilotom, z ratingom TMG v licenci FCL, se priznajo zgornje zahteve

Ohranjanje privilegijev licence SPL (SFCL.160)



Ohranjanje privilegijev licence SPL (SFCL.160)

PREVOZ POTNIKOV

 Potnike lahko prevažaš, če si v zadnjih 90 dneh kot PIC opravil:

- 3 vzlete z jadralnimi letali

- 3 vzlete s TMG (za prevoz ponoči, se vsaj en let opravi ponoči)



Zdravniško spričevalo (MED.A.030)

 Za izvajanje privilegijev:

- iz licence pilota jadralnega letala SPL, izdane v skladu s

Prilogo III (SFCL) k uredbi EU 2020/358, je pilot imetnik

najmanj veljavnega zdravniškega spričevala LAPL

- z namenom komercialnih operacij z jadralnimi letali, je

pilot imetnik najmanj veljavnega zdravniškega

spričevala razreda 2



DODATNI RATINGI IN PRIVILEGIJI

 Privilegiji za akrobatsko letenje

 Rating za vleko jadralnih letal in vleko oglasnih trakov

 Rating za nočno letenje z letalom TMG

 Privilegiji za letenje z jadralnim letalom v oblakih



Privilegiji za akrobatsko letenje (SFCL.200)

 OSNOVNI akrobatski privilegiji: 

- akrobacije SO omejene na:

* 45 - stopinjsko vzpenjanje in spuščanje (kot akrobatski manever)

* notranji / pozitivni luping

* vertikalni / borbeni zavoj

* počasna osmica

* sveder

- po izdaji SPL:

* 30 ur letenja ALI 120 vzletov kot PIC

* šolanje v ATO/DTO (teoretično in praktično)



Privilegiji za akrobatsko letenje (SFCL.200)

 NAPREDNI akrobatski privilegiji: 

- akrobacije NISO omejene

- po izdaji SPL:

* 30 ur letenja ALI 120 vzletov kot PIC

* šolanje v ATO/DTO:

~ teoretično šolanje

~ praktično šolanje (5 ur ALI 20 letov)



Privilegiji za akrobatsko letenje (SFCL.200)

 Akrobatske lete v jadralnih letalih z močjo motorja se lahko opravlja, 

če je bilo šolanje opravljeno z močjo motorja.

 Licenca SPL vključuje napredne akrobatske privilegije na TMG, če ima 

pilot rating za akrobatsko letenje v licenci FCL (FCL.800).

 Vpiše se v knjižico; NISO VEČ vpisani v licenci. 



Rating za vleko jadralnih letal in 
oglasnih trakov (SFCL.205)

 Pogoji za vleko jadralnih letal:

- 30 ur IN 60 letov kot PIC po pridobitvi ratinga TMG

- šolanje v ATO/DTO:

* teoretično šolanje 

* vsaj 10 letov (min. 5 z inštruktorjem)

* 5 seznanitvenih letov z jadralnim letalom 

(piloti, z omejenimi privilegiji na TMG)



Rating za vleko jadralnih letal in 
oglasnih trakov (SFCL.205)

 Pogoji za vleko oglasnih trakov:

- 100 ur IN 200 letov kot PIC po pridobitvi ratinga TMG

- šolanje v ATO/DTO:

* teoretično šolanje 

* vsaj 10 letov (min. 5 z inštruktorjem)



Rating za vleko jadralnih letal in 
oglasnih trakov (SFCL.205)

 Pilotom, ki imajo rating za vleko jadralnih letal in oglasnih trakov 

v licenci FCL FCL.805(b):

- se v celoti prizna izpolnjevanje zahtev

(če imajo rating na razredu letal TMG)

- morajo opraviti vsaj 3 lete z inštruktorjem na letalih TMG

(če imajo rating na razredu letal SEP(L))

 Vpiše se v licenco. 



Rating za nočno letenje s TMG (SFCL.210)

 Šolanje v ATO/DTO:

- teoretično šolanje za letenje v vizualnih pogojih (VFR) ponoči

- 5 ur nočnega letenja (3 ure z inštruktorjem):

* 1 uro preletov z vsaj 1 preletom 50 km (27 NM)

* 5 samostojnih vzletov in pristankov (full stop)



Rating za nočno letenje s TMG (SFCL.210)

 Pred šolanjem za nočno letenje, se najprej opravi šolanje za

osnovno instrumentalno letenje, potrebno za izdajo licence PPL.

 Kandidatom, ki imajo rating za nočno letenje v licenci FCL (FCL.810),

se prizna rating za nočno letenje s TMG.

 VPIŠE SE v licenco.



Letenje z jadralnim letalom v oblakih (SFCL.215)

 Imetniki SPL licence letijo v oblakih le, če je morebitni motor ustavljen

in so opravili šolanje za letenje v oblakih.

 Po izdaji licence SPL pilot opravi:

- 30 ur letenja

- šolanje v ATO/DTO: 

* teoretično šolanje

* 2 uri šolanja s FI(S), izključno z inštrumenti

(50% lahko na TMG z motorjem, če se ti leti izvajajo v VMC)



Letenje z jadralnim letalom v oblakih (SFCL.215)

 Imetniku SPL licence, ki ima tudi osnovni rating za instrumentalno

letenje BIR ali IR(A) v licenci FCL:

- se prizna teorija

- opravi 1 uro šolanja s FI(S), izključno z inštrumenti.

 Vpiše se v knjižico; NI VEČ vpisan v licenco.

 Video VMC v IMC:

https://youtu.be/XHuE5Cv3YJw
https://youtu.be/XHuE5Cv3YJw


Letenje z jadralnim letalom v oblakih (SFCL.215)

 Ohranjanje privilegijev (v zadnjih 2 letih):

- 1 ura letenja ali 5 letov v oblakih kot PIC.

 Neizpolnjevanje zahtev:

- preverjanje s FE(S) ali

- dodatno letenje oz. dodatni leti s FI(S).

 Imetniku SPL licence, ki ima veljaven BIR ali IR(A) v licenci FCL,

se priznajo zgornje zahteve.



INŠTRUKTORJI

učenje in spremljanje

tutorstvo

izboljševanje



FI(S) - pogoji in zahteve (SFCL.320)

 Pogoji za inštruktorja FI(S):

- starost 18 let

- licenca SPL (vključno s privilegiji, ratingi, potrdili, spričevali in

certifikati, za katero naj bi izvajal usposabljanje)

- 100 ur letenja IN 200 vzletov kot PIC na jadralnih letalih

- šolanje za inštruktorja v ATO/DTO (SFCL.330)

- ocena usposobljenosti (SFCL.345).



FI(S) - usposabljanje (SFCL.330)

 Uspešno opravljena predhodna ocena v ATO/DTO v obdobju

12 mesecev pred začetkom šolanja.

 Šolanje za FI(S):

- jadralna letala, razen TMG:

* usposobljenost in ocenjevanje (SFCL.325)

* 25 ur poučevanja in učenja

* 30 ur teorije (vključno s preverjanji napredka)

* 6 ur letenja (max 3 ure na TMG) ALI 20 vzletov s FI(S)/FI

- dodatno za TMG: 

* 6 ur letenja s FI(S)/FI na TMG 

(če bo FI(S) poučeval na TMG in TMG ponoči).



FI(S) - ohranjanje privilegijev (SFCL.360)

 V zadnjih 3 letih:

- osvežitveno usposabljanje

- kot FI(S) opravi vsaj 30 ur ALI 60 vzletov 

(letenje v vlogi FE(S) se šteje v to kvoto)

 V zadnjih 9 letih:

- preverjanje sposobnosti poučevanja s FI(S)/FI

 Veljavnost FI(S) NI VEČ omejena. Sedanja veljavnost se ob menjavi licence 

vpiše v knjižico. Po poteku tega datuma pa veljajo zgornji pogoji.



FI(S) - ohranjanje privilegijev (SFCL.360)

 Preverjanje sposobnosti poučevanja s FI(S)/FI NI zadovoljivo:

- NE sme izvajati privilegijev FI(S)

- potrebna ocena usposobljenosti s FE(S)

 Neizpolnjevanje zahtev (30 ur ali 60 vzletov):

- osvežitveno usposabljanje

- ocena usposobljenosti s FE(S)

 Inštruktor je sam dolžen skrbeti za ohranjanje privilegijev FI(S),

nad katerimi ima lahko pregled tudi ATO/DTO.



IZPRAŠEVALCI

Opravil / Ni opravil

pogoji

izkušnje

kompetetnost



FE(S) - pogoji in zahteve (SFCL.420)

 Pogoji za izpraševalca FE(S):

- licenca SPL

- inštruktor FI(S)

- usposobljen, da deluje kot PIC

- opravljen seminar poenotenja standardov za FE(S) (SFCL.430)

- opravljena ocena usposobljenosti (SFCL.445)

- ustrezne izkušnje v zvezi s privilegiji izpraševalca FE(S)

- v zadnjih 3 letih ni bil kaznovan



FE(S) - omejitve privilegijev pri osebnih 
interesih (SFCL.405)

 Praktičnih preverjanj NE izvaja:

- pri kandidatih, ki jih je poučeval več kot 50% (do sedaj 25%)

- kadar meni, da bi lahko bil neobjektiven



FE(S) - veljavnost, podaljšanje in obnova (SFCL.460)

 Certifikat izpraševalca FE(S) velja 5 let (do sedaj 3 leta). 

 Vpisan JE v licenco SPL.

 Pogoji za podaljšanje:

- osvežitveni tečaj v ATO/DTO ali CAA

- vsaj 1 preverjanje pod nadzorom inšpektorja CAA ali 

nominiranega FE(S) (v zadnjih 24 mesecih pred potekom).



FE(S) - veljavnost, podaljšanje in obnova (SFCL.460)

 Potrdilo izpraševalca FE(S) je poteklo:

- osvežitveni tečaj

- ocena usposobljenosti (SFCL.445).

 Potrdilo izpraševalca FE(S) se lahko podaljša ali obnovi samo, 

če kandidat dokaže neprekinjeno izpolnjevanje zahtev:

- iz SFCL.410 (izvajanje preizkusov) in 

- iz SFCL.420 (d) in (e)  (izkušnje s privilegiji izpraševalca in nekaznovanost).



POVZETEK NOVOSTI

 Nov način obračuna tarif za opravljanje storitev (01. januar 2021).

 Spremenjeni pogoji za FI(S) in FE(S).

 LAPL(S) licenc se ne izdaja več.

 Vpisi v licenco SPL:

- TMG night

- FI(S) (brez veljavnosti)

- FE(S) (z veljavnostjo 5 let)



POVZETEK NOVOSTI

 Vpisi v knjižico:

- usposobljenost za načine vzletanja (sedaj v licenci)

- usposobljenost za prevoz potnikov (novo)

- privilegiji za akrobatsko letenje (sedaj v licenci)

- privilegij za letenje v oblakih (sedaj v licenci)

- preverjanje sposobnosti poučevanja FI(S) (na 9 let)   (novo)

- sedanja veljavnost FI(S) (ob predčasni menjavi licence) (prehodno)



Menjava licenc

 Kako se zamenja FCL licenca v SFCL?

- na zahtevo pilota

- zaradi razlogov ponovne izdaje licence (menjava naslova,

vpis znanja jezika, vpis frazeologije, vpis dodatnih ratingov,…)

 Ob zamenjavi licence CAA izda potrdilo o usposobljenosti,  

ratingih in privilegijih kateri se po novem vpišejo v knjižico. 



SPREMEMBE PRIROČNIKOV ATO/DTO

 ATO in DTO  svoje programe usposabljanja po potrebi 

prilagodijo najpozneje do 08. aprila 2021.

 Primer spremembe pri programu TEORIJE za SPL:

Obstoječe po delu FCL:

Novo po delu SFCL: 



POVEZAVE DO UREDB IN AMC

EASA Jadralna letala

SFCL

SAO

SAILPLANE RULE BOOK

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0358&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1976&from=EN
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Sailplane Rule Book.pdf
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Sailplane Rule Book.pdf
https://www.easa.europa.eu/regulations#regulations-sailplanes
https://www.easa.europa.eu/regulations#regulations-sailplanes


POVEZAVA DO VLOG

https://www.caa.si/piloti-jadralnih-letal.html
https://www.caa.si/piloti-jadralnih-letal.html


VPRAŠANJA? 


