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OSNOVNI PODATKI  

 

1.1 NAMEMBNOST 
Vzletišče je namenjeno za športne dejavnosti. 
Potrebno dolžino za vzletanje oziroma za pristajanje uporabnik izračuna tako, da dolžino 

VPS, ki je določena v potrjenem operativnem priročniku za posamezen tip zrakoplova, poveča za 
7% (zaradi 300 metrov nadmorske višine) in za vsako stopinjo referenčne temperature nad 15°C 
– za 1%, vse skupaj povečano za 40%. Povečanje dolžine VPS glede na nadmorsko višino 
oziroma referenčno temperaturo, ni potrebno, če sta navedena podatka že upoštevana v 
operativnem priročniku tega zrakoplova. Tako dobljena dolžina vzletno pristajalne steze ne sme 
presegati vrednosti 410 m, kolikor je dolžina VPS vzletišča »Zagorje« - Zagorje ob Savi. 

 
1.2 UPORABNOST 

Vzletišče je uporabno za dnevno letenje v VMC pogojih letenja in je odprto kadar je smer 
pristajanja označena z belo obarvanim znakom »T«, ter je na vzletišču prisotna odgovorna oseba 
z radijsko zvezo in vsaj kompletom startnih zastavic (izjema je določena v točki 7.1). 

Vzletišče služi predvsem dejavnostim Aerokluba »Zagorje ob Savi«. Za prilet je potrebna 
najava vsaj dve uri pred nameravanim časom prihoda. Najava uporabe vzletišča se izvede 
odgovorni osebi, prav tako je mogoče pri njej dobiti tudi informacije o stanju na njem. Priloga 4   

Pred začetkom letenja mora pilot obvezno vpisati nameravamo ruto in predvideni čas 
odleta ter pristanka v startni listi (knjiga letenja), ki se v času organiziranega letenja nahaja pri 
vodji letenja, kadar je ta postavljen, oziroma na vnaprej določenem vidnem mestu vzletišča. 

Za letenje v območju uporabe vzletišča je radijska zveza obvezna, zaradi specifičnosti 
vzletišča. 

Aeroklub »Zagorje ob Savi« ne prevzema nobene odgovornosti za posledice nastale zaradi 
neupoštevanja določil teh navodil. 
 
 

2. POLOŽAJ VZLETIŠČA IN TEHNIČNI PODATKI 

 

2.1 LOKACIJA 
Vzletišče je locirano v katastrsko občino Potoška vas. Od centra mesta Zagorje ob 

Savi (avtobusna postaja) je vzletišče oddaljeno 0,6 km v smeri 020°. Priloga 5  
 

2.2 DOSTOP 
Dostop je možen iz dveh smeri, in sicer iz smeri ceste Kisovec – Zagorje, ali iz smeri 

ceste Zagorje – Selo – Trbovlje. Po prvi je potrebno v neposredni bližini trgovskega centra 
SPAR, na Kopališki ulici, prečkati potok Medija, nadaljevati pot po Grajski ulici  in nato 
industrijski cesti v hrib in smeri zaselka Vine (proti severovzhodu)  

Po drugi pa je potrebno na koncu Ceste 9. avgusta v neposredni bližini obrata za žaganje 
lesa oz. križišču omenjene ulice, ceste v Kotredež, in ceste proti Trbovljam zapeljati proti 
zaselku Vine (proti zahodu) Vzletišče je umeščeno na planoto pod zaselkom Vine (jugovzhodno 
od njega)   Priloga 5  

 
2.3 OSNOVNA STEZA – STRIP 

STRIP ima pravokotno obliko z dimenzijami 450 m x 60 m. Podlaga je mešanica prsti ter 
rudniške jalovine in je v celoti porasla z mešanico trave in detelje. Vzdolžni in prečni nagibi 
omogočajo dobro odtekanje meteorskih vod in s tem uporabnost vzletišča nekaj dni po 
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prenehanju padavin. Ob dolgotrajnih ali obilnih padavinah je možno nabiranje podtalne vode pri 
pragu »04« in sicer ob pričetku brežine. Informacije o stanju se pridobi ob najavi oz. preko 
radijske povezave ob priletu.  

Podlaga je valjana in omogoča normalno uporabo vzletišča zrakoplovom do mase 3000 
kg. 

 
2.4 VZLETNO PRISTAJALNA STEZA - VPS 

VPS je pravokotne oblike z dimenzijami 410 m x 15 m. Geografske koordinate 
referenčne točke steze so: N 46° 08ʹ 33ʺ, E 14° 59ʹ 55ʺ. Smer VPS je »04 – 22« (036° - 216°), 
nadmorska višina praga »04« je 332 m (1082 ft), praga »22« pa 326 m (1064 ft). Steza od praga 
»04« proti pragu »22« pada s povprečnim nagibom 1,35%, s tem, da je prvih 100 m brez 
naklona. V vzdolžnih in bočnih ravninah ni ovir. Površina VPS je obdelana enako kot STRIP. 

 
2.5 PARKIRANJE LETAL 

Parkiranje letal je mogoče vzdolž roba Strip-a od praga »22«  do objektov na vzletišču in 
jugozahodno od praga 04, s skupno kapaciteto približno 20 zrakoplovov.  

Pri parkiranju letal je potrebno oceniti vpliv turbulence zaradi helikopterskih operacij, ki 
se jih običajno izvaja pred  montažnim hangarjem, ki je bliže pragu »22«. Za varnost gostujočih 
letal med parkiranjem je odgovoren pilot, ki je letalo parkiral. 

 
2.6 OBJEKTI 

Montažni kontrolni stolp med obema hangarjema relativne višine 4,5 m s tlorisom 8 m x 
3 m, stoji 48 m jugovzhodno od osi VPS in cca 100 m jugozahodno od praga »22«. 

Montažni hangar (večji od obeh – obarvan modro), relativne višine 4,5 m s tlorisom 23 x 17 
m, stoji 48 m jugozahodno od osi VPS in 110 do 127 m jugozahodno od praga »22«. 

Montažni hangar (manjši od obeh – neobarvan, streha v loku) relativne višine 4,5 m s 
tlorisom 12 x 15 m, stoji 48 m jugozahodno od osi VPS in 80 m jugozahodno od praga »22«.  

Vetrna vreča relativne višine 8 m je locirana 50 m jugovzhodno od osi steze in 140 m 
jugozahodno od praga »22«. Priloga 5  
 

2.7 OMEJITVE 
Celotno območje uporabe vzletišča leži v TMA LJLJ. Višinske omejitve letenja in 

podrobnosti postopkov koordinacije med kontrolo letenja in uporabnikom vzletišča so določeni s 
»Sporazumom o postopkih koordinacije med kontrolo letenja in Aeroklubom »Zagorje ob Savi«, 
uporabnikom vzletišča Zagorje«. 

Minimalna višina letenja nad mestom Zagorje je 2000 ft (610 m) QNH oziroma višina s 
katere je v primeru odpovedi motorja možen dolet na vzletišče.  

V območju uporabe vzletišča ni omejenih, nevarnih ali prepovedanih con. 
 
 

3. OPREMA VZLETIŠČA 

 

3.1 OZNAČBA VZLETNO PRISTAJALNE STEZE 
VPS ima v času uporabe na robovih in obeh pragovih nepremične označbe ustreznih 

predpisanih dimenzij. Označbe so iz debelejšega gumiranega platna, obarvanega z belo 
barvo.  

Smer pristąjanja je označena z znakom »T« . Kadar na vzletišču ni organiziranega letenja 
ali je VPS zaprta za promet, je znak »T« odstranjen ali prekrit z označbo v obliki križa. 
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3.2 SANITETNA OPREMA 
Komplet prve pomoči, nosila in osebni avtomobil. Med prireditvami je urejena 

medicinska oskrba po standardih zahtevanih za posamezno vrsto prireditve.  
Dežurna nujna medicinska pomoč je na razpolago v Zdravstvenem domu Zagorje na 

Cesti zmage 1, oddaljenem manj kot 1 km. Priloga 5  
 
3.3 GASILSKA OPREMA 

Prenosni gasilski aparati CO2 (najmanj 10 kg), pesek in orodje. Med prireditvami urejena 
gasilska interventna služba po standardih zahtevanih za posamezno vrsto prireditve.  

Najbližja gasilska enota je na razpolago v Gasilskem domu Zagorje na Cesti Borisa 
Kidriča 11, oddaljenem manj kot 1 km.   Priloga 5  

 
3.4 METEOROLOŠKA OPREMA 

Vetrovna vreča, termometer in anemometer. 
 
3.5 KOMUNIKACIJSKA IN SIGNALNA OPREMA 

Sprejemno - oddajna radijska postaja na frekvenci 123,500 Mhz in komplet signalnih 
zastavic. 

 
3.6 OSKRBA S POGONSKIMI GORIVI 

Oskrba s pogonskimi gorivi 100 LL ali drugo vrsto letalskega goriva ni možna. Oskrba z 
gorivi za motorje, ki uporabljajo goriva za pogon cestnih vozil, je možna v dnevnem času na 
bencinskem servisu v Zagorju oddaljenem 1 km.  Priloga 5  
 

3.7 OSKRBA V Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, VODO, SANITARIJE IN 
PRENOČIŠČE 

Na vzletišču je zagotovljena redna oskrba z vodo in električno energijo. Urejeni so tudi 
sanitarni prostori.  

Prenočitev je možna pri lokalnih ponudnikih (npr. Gostišče s prenočišči Kum v Zagorju - 
oddaljeno manj kot 1 km, Gostišče s prenočišči Viderga - oddaljeno okoli 20 km in drugimi. 
Priloga 5  

 
3.8 HANGARIRANJE 

Hangariranje je možno v skladu s prostimi kapacitetami in po vnaprejšnjem dogovoru z 
odgovorno osebo Aerokluba. 
 
 

4. POSTOPKI LETENJA 

 

4.1 OBMOČJE UPORABE VZLETIŠČA 
Območje uporabe vzletišča je določeno s sledečimi geografskimi točkami: naselje 

Trojane - hrib Partizanski vrh - naselje Podkum - naselje Renke - hrib Roviškovec – naselje 
Trojane.  

Višinske omejitve so določene s »Sporazumom o postopkih koordinacije med kontrolo 
letenja in Aeroklubom Zagorje ob Savi, uporabnikom vzletišča Zagorje«. Priloga 1  
 
4.2 PRILET 

Glede na smer prileta zrakoplovi uporabljajo eno od vhodnih vrat: 
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- za smeri od 030° do l30° vas Renke 
- za smeri od l30° do 210° vas Trojane 
- za smeri od 210° do 330° mesto Trbovlje 
- za smeri od 330° do 030° vas Podkum   Priloga 1  
 
Zrakoplovi vzhodna vrata preletijo na višini 3000 ft (915 m) QNH in se v spuščanju do 

2800 ft (610 m) QNH vključijo v šolski krog na najbližjem zavoju. Izjemoma se v prihodu preko 
vzhodnih vrat Trbovlje prilet lahko dovoli direktno v finale »22«, če so za to izpolnjeni pogoji in 
z uporabo obojestranske radijske zveze. Zrakoplovi brez radijske zveze morajo ob prihodu pred 
pristankom obvezno najprej preleteti VPS na višini 2000 ft (610 m) QNH in se v šolski krog 
vključiti na poziciji »z vetrom«. Pilot mora biti pri tem pozoren na morebiten promet, 
signalizacijo in trenutne ovire na vzletišču. 

 
4.3 ODLET 

Odlet se vrši direktno v smeri proti prvi točki načrta leta po pridobitvi najmanj 2500 ft 
(760 m) QNH v šolskem krogu. 

 
4.4 PILOTAŽNE CONE 

V območju uporabe vzletišča sta dve pilotažni coni premera 3 km na minimalni višini 
dela v zoni 2500 ft (760 m) QNH. Maksimalna višina dela v zoni je dovoljena do višine območja 
uporabe vzletišča, letenje nad to višino se določa sproti v koordinaciji s kontrolo letenja glede na 
trenutne razmere. 

PZ 1 »ZAGORJE«: s središčem nad želežniško postajo Zagorje 
PZ 2 »ŠEMNIK«: s središčem nad vasjo Šemnik   Priloga 1  

 
4.5 ŠOLSKI KROG 

Smer šolskega kroga je pogojena s konfiguracijo okoliškega terena in je vedno 
jugovzhodni t.j. desni za stezo »04« in levi za stezo »22«. Konfiguracija terena narekuje 
zahtevano višino šolskega kroga. Optimalna višina šolskega kroga je 1800 ft (550 m) QNH, 
oziroma 700 ft (210 m) QFE. Ta višina omogoča normalno konstrukcijo šolskega kroga z 
ustrezno višino preleta okoliškega terena in naseljenih krajev. Priloga 2  

 
4.6 ZONA ČAKANJA 
Zona čakanja za vzletišče je ob južnem pobočju hriba Partizanski vrh na višini 3000 ft (915 

m) QNH. Priloga 1  
 

 

5. SPECIFIČNI POGOJI UPORABE VZLETIŠČA 

 

5.1 VZDOLŽNI NAKLON STEZE 
Steza od praga »04« proti pragu »22« po prvotnih 100 metrih pada s povprečnim 

naklonom 1,35 %, zato se v večini meteoroloških razmer za vzlet uporablja steza »04«, za 
pristanek pa steza »22«. 

 
5.2 VZLET V SMERI 04 

Vzlet v smeri 04 ni problematičen do hitrosti hrbtnega vetra izpod 10kt. 
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5.3 PRISTANEK V SMERI »22« 
Pristajanje v smeri »22« ob vetrovih tretjega kvadranta zaznamuje dviganje pobočnega 

vzgornika ali termike, ki se prične že v drugi polovici kraka »z vetrom« in traja praktično vse do 
kratkega finala. Med tretjim in četrtim zavojem, kakor tudi v finalu je pričakovati zmerno 
turbulenco, katera pa ne vpliva bistveno na kot spuščanja. Striženja vetra do hitrosti 20 kt ni 
zaznati, ali pa je malenkostno. Gozd na lokaciji cca 150 m od praga »22«, relativne višine cca 10 
m, pri normalnem doletu, brez plina, za večino zrakoplovov ne predstavlja ovire. 

 
5.4 VZLET V SMERI »22« 

Vzlet v smeri »22« ni nemogoč, je pa težaven in do hitrosti vetra vsaj 10 kts v čelo 
nesmiselen. Pri vetru nad 10 kts je ob preletu praga »04« pričakovati močno dviganje, ki je le 
srednje turbulentno. Takoj zatem je potrebno pričeti prvi zavoj, sicer priletimo v mogoče 
spuščanje zračnih tokov, povzročeno s hribom, v podaljšku steze »22«. 

Pravokotno na prag »04« teče cesta, ki vodi v vas Vine. Zaradi varnosti cestnega in 
letalskega prometa je potrebno v primeru pristajanja letal v smeri »04« ali poletanja v smeri »22« 
zagotoviti varnost na tem odseku ceste. V takem primeru vodja letenja poskrbi za varnost tako, 
da začasno (za čas pristanka ali poletanja) fizično onemogoči promet na vozišču.  

Ovira za zaporo ceste mora biti višine najmanj 1,2 m in dolžine najmanj 1,5 m, mora biti 
samostoječa, dobro vidna in se postavi pod neposrednim nadzorom fizične osebe, ki na kraju 
skrbi za opozarjanje udeležencev prometa na cesti. Če ta oseba ni vodja letenja, morata biti 
medsebojno povezana (lahko vidno, zvočno ali z radijsko komunikacijo, oziroma njihovimi 
kombinacijami)  in dogovorjena za enoten pomen signalov. Priloga 6  

 
5.5 PRISTANEK V SMERI »04« 

Pristajanje v smeri »04« je upravičeno šele pri čelnem vetru preko 10 kts. V finalu je, pri 
tem vetru, normalno pričakovati močne spuščajoče tokove s striženjem vetra, pred in nad pragom 
steze »04«. Veter jakosti manj kot 10 kt ne izniči vpliva nagiba steze na dolžino poti ustavljanja. 

Tudi ob pristajanju v smeri »04« je potrebno poskrbeti za varnost prometa na cesti ob 
pragu »04« kot je to opisano v točki 5.4 Priloga 6  

 
5.6 PREPOVED PRISTANKOV S PODALJŠANJEM (TOUCH AND GO) 

Zaradi specifičnosti VPS in doletov so namerni pristanki s podaljšanjem (touch and go) 
prepovedani tako v smeri »22« kot v »04«. Ta prepoved ne velja v primeru neuspešnega 
pristanka, kjer se pilot drži postopka opisanega v 6.1 in 6.2. 
 

 
6. IZREDNI POSTOPKI 

 

6.1 NEUSPELO PRISTAJANJE - STEZA »04« 
Če se zrakoplov ni dotaknil steze z minimalno hitrostjo na prvih 100 m steze, TAKOJ 

podaljšati pristanek v drugi krog. 
 
6.2 NEUSPELO PRISTAJANJE - STEZA »22« 

Če je višina nad začetkom Strip-a večja od predpisane, in/ali je hitrost 5 kt nad 
predpisano za pristajanje za kratke terene (Short Field Landing Procedure), kot je to določeno v 
potrjenem operativnem priročniku za posamezen tip zrakoplova, takoj začnemo s postopkom 
neuspelega pristajanja. Teren se v smeri »22« dviga. 
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6.3 ODPOVED MOTORJA PO VZLETU - STEZA »04« 
Teren za zasilni pristanek je v osi steze, cca 0,6 km od praga »22«.   

 
6.4 ODPOVED MOTORJA PO VZLETU - STEZA »22« 

Teren za zasilni pristanek je severozahodno ob cesti proti naselju Kisovec.  
 

 
7. ORGANIZACIJA IN VODENJE LETENJA 

 

7.1 LETENJE ENEGA ZRAKOPLOVA 
V primeru, da v zoni uporabe oziroma na vzletišču leti samo en zrakoplov je vodja tega 

zrakoplova sam odgovoren za spoštovanje določil teh navodil in ostalih zakonskih določil in 
predpisov.  

 
7.2 VODJA LETENJA 
Aeroklub Zagorje bo ob organizaciji letenja in drugi uporabi vzletišča za lastne potrebe 

poskrbel za odgovorno osebo na vzletišču. V primeru letenja več zrakoplovov je odgovorna 
oseba na vzletišču vodja letenja, katerega imenuje predsednik kluba, upravnik vzletišča ali oseba, 
ki ju nadomešča, glede na vrste dejavnosti, ki se bodo izvajale tega dne na vzletišču.  

Vodja letenja je odgovoren za red in spoštovanje zakonske regulative na vzletišču in ga je 
potrebno seznaniti z vsemi letalskimi aktivnostmi in nameni uporabe vzletišča. Na zahtevo vodje 
letenja ali druge odgovorne osebe društva, se mora tisti, ki namerava uporabljati vzletišče 
Zagorje za letenje, izkazati z listino za identifikacijo, oziroma listino, ki mu daje pravico 
upravljati zračno plovilo in listino o plovnosti zračnega plovila. Če tega ne stori, lahko 
odgovorna oseba odloči, da se mu uporaba vzletišča zavrne. Priloga 4  

Vodja letenja na vzletišču je lahko oseba z najmanj veljavno licenco pilota ultralahke letalne 
naprave. 

 
7.3 KOORDINACIJA S KONTROLO LETENJA 

Vodja letenja bo aktivnosti (za tiste, katere je to zahtevano) v območju uporabe vzletišča 
javljal pristojni kontroli letenja vsaj eno uro pred pričetkom izvajanja dejavnosti. Postopki 
koordinacije med kontrolo letenja in Aeroklubom Zagorje ob Savi so urejeni s »Sporazumom o 
postopkih koordinacije med kontrolo letenja in Aeroklubom »Zagorje ob Savi«, uporabnikom 
vzletišča »Zagorje«.  

 
7.4 GIBANJE OSEB, VOZIL IN ŽIVALI 

V času letenja je gibanje oseb, vozil in živali po VPS in STRIP-u izrecno prepovedano. 
Promet je omogočen po dovoznih poteh in označenih parkiriščih izven VPS in STRIP-a.  

 
7.5 UPORABNIK VZLETIŠČA »ZAGORJE« 

Uporabnik vzletišča »Zagorje« je Aeroklub »Zagorje ob Savi«, Cesta 9. avgusta 108, 
1410 Zagorje.  Priloga 4  

 
 
Aeroklub Zagorje ob Savi 
Alojz ZAVRŠNIK 
Upravnik vzletišča Aerokluba Zagorje 
 

Zagorje ob Savi, marec 2012 
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PRILOGE 

 
1. Situacija vzletišča »Zagorje« v merilu M l: 100 000, z vrisanim 

območjem uporabe vzletišča, vhodnimi vrati, zono čakanja in 
pilotažnimi zonami 

 
2. Situacija vzletišča »Zagorje« v merilu M l:25 000 z vrisano VPS in 

šolskim krogom  
 
3.  Tloris, vzdolžni in bočni prerez vzletišča »Zagorje«. 
 
4.  Informacije o uporabniku vzletišča 
 
5.  Informacije o dostopu in lokacijah nekaterih objektov 
 
6.  Ureditev varovanja prometa na cesti v Vine 

 
 
 
 


