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GEOGRAFSKI PODATKI O VZLETIŠČU
Kraj:
Veržej
Katastrska občina: Veržej – 234
Občina:
Veržej
Koordinate referenčne točke (WGS-84): N 46° 34' 25''
E 16° 11' 45''
Nadmorska višina referenčne točke:

180 m nmv (594 ft. QNH)

ELABORAT MERITEV REFERENČNE TOČKE VZLETIŠČA je izvedlo pooblaščeno podjetje MERA, Ljutomer
d.o.o.

3.

DOSTOP DO VZLETIŠČA

Iz Ljutomera sta možni dve poti in sicer iz Cvena ali iz Križevec pri Ljutomeru ter
Veržeja. Po prvi varianti v Ljutomeru zavijemo desno proti Cvenu, nadaljujemo pa po
naselju Krapje s smeri Veržeja. 980 m iz Krapja je z desne strani, tik ob cesti,
vzletišče. Po drugi varianti v Križevcih zavijemo na cesto Križevci – Veržej – M. Sobota
in v Veržeju desno v smeri železniške postaje oziroma ceste Veržej - Krapje . Po
prevozu prehoda čez železnico je po 580 m z leve strani vzletišče (70 m pred dovozno
cesto stoji z desne strani ceste kazalnik smeri in moči vetra).
4.

NAMEN VZLETIŠČA
Vzletišče je namenjeno je za trenažno in športno letenje, za usposabljanje letalnega
osebja z ultralahkimi letalnimi napravami (aerodinamično in težiščno krmiljenimi) in
športnimi letali, katerih letalne karakteristike ustrezajo dimenzijam vzletišča, za
športne dejavnosti, letalsko modelarstvo (prosto leteči modeli, radijsko vodeni modeli
in brezpilotniki), motornimi padali in letalske prireditve.
Pri uporabi zrakoplovov/letalnikov in dejavnosti iz predhodnega odstavka je potrebno
tudi upoštevati letalske karakteristike posameznega zrakoplova/letalnika;
odgovornost za upoštevanje tega določila je izključno na vodji zrakoplova/letalnika.

5.

PODATKI O VZLETNO PRISTAJALNI STEZI

Geografska smer VPS: 036° - 216°
Številčna oznaka pragov: 04 - 22
Dimenzije VPS: 450 m x 30 m
Dimenzije STRIPA: 490 m x 30 m
Sestava tal: Tla so peščeno prodnata in porasla s travo. Vzletišče je normalno
uporabno skozi vse leto, razen ob večjih nalivih, ko se na posameznih delih pojavi
voda, ki je dobro vidna iz zraka.
Označbe VPS: belo rdeče zastavice na vsakih 50 m, v vogalih pa z rdečimi
zastavicami. VPS ni osvetljena.
Pozicija kazalnika smeri in moči vetra: 400 m JZ od referenčne točke VPS na 6 m
visokem drogu.
Signalno območje: med ploščadjo in VPS
Drugo: Vzletišče odstopa od okolice, saj je to edini travnik sredi obdelanih njiv, v
obliki pravilnega pravokotnika 1000m x 30 m, na katerem je VPS. Na robu gozda v
smeri 04, stoji hangar, z modro pobarvano polkrožno streho.
6.

VOZNE STREZE IN DRUGI OBJEKTI
Površine za vožnjo letal
Za vožnjo letal se uporablja sama VPS oz. površina med VPS in dovozno potjo do
hangarja.
Površine za parkiranje motornih zrakoplovov
Parkirne površine za motorne ULN so na travi med VPS in ploščadjo hangarja. Pred
pragom steze 04 se nahaja še 150 m dolgo predpolje, namenjeno taksiranju; pred
stezo 22 pa 200 m dolgo predpolje. Obe sta označeni z rumenimi zastavicami.
Predpolje je enako utrjeno in vzdrževano kot osnovna steza.

7.

MOREBITNE OVIRE
300 m pred pragom steze 04 poteka visokonapetostni daljnovod, ki ga pri pristajanju
v tej smeri moramo preleteti na varni višini.
50 m pred pragom steze 04 in v širini 30 m imajo svoj prostor modelarji, ki so aktivni
predvsem ob vikendih. Letenje vodenih modelov opravljajo v vzhodnem (E) delu
šolskega kroga. V primeru, da ni radijske povezave z vodjo letena na vzletišču in
vodja zrakoplova med priletom na vzletišče opazi modelarje, preleti VPS na višini 150
m (500 ft) in za pristajanje uporabi zahodni (W) šolski krog.
380 metrov pred pragom steze 22 stoji na robu gozda zelo markanten hangar modre
barve. Pred pragom steze 22, na oddaljenosti 400 m in vse do reke Mure raste mešan
gozd, ki ga pri pristajanju v tej smeri moramo prav tako preleteti na varni višini.
V celotni dolžini VPS 04, ob levem robu, poteka cesta širine 3 m, ki je namenjena
gibanju ljudi in vozil, ki imajo kmetijska zemljišča v neposredni bližini VPS.
Zaradi neposredne bližine gozda obstaja možnost, da na VPS zaide mala ali velika
divjad, ptice ujede, štorklje, čaplje ipd.

8.

OBVEZNA OPREMA
Obvezno opremo VPS predstavljajo predpisana meteorološka in protipožarna oprema
ter oprema za prvo pomoč skladno z določbami 10. člena Pravilnika o VPS:
Meteorološka oprema: kazalnik smeri in moči vetra (400 m JZ od VPS) – 6 m fiksen
drog in ročni anemometer
Protipožarna oprema: 9 kg gasilni aparat na prah v hangarju
Oprema za prvo pomoč: kovček / torba s prvo pomočjo s predpisano vsebino
sanitetnega materiala.
Oprema za komunikacija: ročna letalska radijska postaja (8,33 kHz razmik)

9.

PRESKRBA Z GORIVOM IN MAZIVOM
Na vzletišču oskrba z gorivi in mazivi ni možna. Za motorne ULN z dvotaktnimi motorji
je na voljo bencinski servis v Ljutomeru (6 km) ali Križevcih pri Ljutomeru (5,5 km),
za letala pa športno letališče Moškanjci, Murska Sobota ali Maribor.

10. DOLOČILA O GIBANJU LJUDI, VOZIL IN ŽIVALI
Vožnja vozil in gibanje ljudi po manevrskih površinah letališča je strogo omejena in
jo lahko dovoli le upravljalec vzletišča oz. skrbnik. Pred pragom steze 22 je tabla z
napisom o prepovedi prehoda. Do hangarjev je tik ob VPS speljana makadamska
cesta, širine 3 m, ki je namenjena gibanju ljudi in vozil. Cesta ob VPS je med
organiziranim letenjem zaprta za promet, Režim določa vodja letenja.
V primeru uporabe vzletišča brez vodje letenja je vodja zrakoplova dolžan pred
pristankom opraviti prelet VPS, med katerim preveri razmere na VPS in okolici. V
primeru, da se v času pristajanja na VPS ali dovozni cesti nahaja motnja (oseba,
vozilo, žival, ipd…), pilot prekine postopek pristajanja in se vključi v šolski krog za
ponovno proceduro pristajanja. V šolskem krogu pilot počaka, dokler se motnja ne
umakne in šele nato izvede varen pristanek po proceduri.
V primeru, da se motnja ne odstrani, se uporabi nadomestna lokacija za pristanek.
11. DOLOČILA O ORGANIZACIJI LETENJA

Vzletišče je namenjeno za letenje v VFR in VMC pogojih letenja, pol ure pred
sončnim vzhodom in pol ure po sončnem zahodu. Letenje je dovoljeno pri
normalni horizontalni in vertikalni vidljivosti. Jakost vetra je omejena s
karakteristikami posameznega tipa zrakoplova in posadke.
Skrbnik vzletišča je oseba, ki jo predstavlja vsakokratni predsednik
obratovalca, t.j. Aerokluba Prlek Ljutomer, oziroma druga oseba, ki je le-ta
določi ali pooblasti. Dolžnost skrbnika vzletišča je, da koordinira vse dejavnosti
na vzletišču, tako da potekajo v skladu s predpisi in maksimalno varno. Skrbnik
vzletišča skrbi za pregled urejenosti vzletišča, zagotavlja informacije
uporabnikom vzletišča in v primeru izrednih dogodkov aktivira reševanje ter
nudi pomoč (protipožarna oprema in prva pomoč); vsi udeleženci v dejavnostih
na vzletišču so se dolžni brezpogojno ravnati po njegovih navodilih oz. v
primeru, ko slednji ni prisoten, po teh navodilih ob upoštevanju splošnih
letalskih predpisov. Vsakokratni skrbnik vzletišča ima v uporabi svoj GSM za

obveščanje. Ko se na vzletišču ne izvajajo aktivnosti in skrbnik vzletišča ni
prisoten, stalni uporabniki letališča opravljajo svoje dejavnosti v skladu z
navodili za letenje in svojimi operativnimi priročniki.
Vodja letenja oz. skrbnik vzletišča mora imeti vsaj dovoljenje pilota ULN. Za
organizirano letenje v območju uporabe vzletišča je obvezna uporaba radijske
zveze. Radijska zveza se vzpostavi z vodjo letenja pred vstopom v vhodnoizhodna vrata za območje uporabe vzletišča. Aeroklub Prlek Ljutomer ne
prevzema nobene odgovornosti za posledice, nastale zaradi neupoštevanja
določil teh navodil in navodil vodja letenja.
Vzletišče lahko uporabljajo zrakoplovi, katerih letalne karakteristike ustrezajo
dimenzijam vzletišča, pri čemer je potrebna dolžina VPS za vzletanje in
pristajanje, ki je določena v potrjenem operativnem priročniku za posamezen
tip zrakoplova (Flight Manual), korigirana za nadmorsko višino in temperaturo,
ter tako dobljena dolžina VPS podaljšana za 40%.
V primeru, da v coni 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.
Ko klub ne izvaja aktivnosti in skrbnik vzletišča ni prisoten, uporabnik vzletišča
opravlja svoje dejavnost v skladu z navodili za letenje in svojimi operativnimi
priročniki.
Vsi uporabniki letališča so dolžni med svojimi aktivnostmi imeti
vključeno radijsko postajo na frekvenci 123.505 MHz v kolikor jo imajo
vgrajeno.
12. OBMOČJE VZLETIŠČA
Vzletišče se nahaja 2 kilometra jugovzhodno (SE) od Veržeja, ob cesti Veržej – Cven
in 700 m vzhodno od železniške postaje Veržej. Območje vzletišča se nahaja v
nekontroliranem zračnem prostoru.
Območje vzletišča Veržej je krog s polmerom 725 m, s središčem v referenčni točki
vzletišča. Največja dovoljena višina letenja brez najave kontroli letenja v območju
vzletišča je 760 m (2500 ft) QFE oz. 940 m (3100 ft) QNH. Višinske omejitve so
določene s sporazumom o postopkih koordinacije med Kontrolo letenja in Aeroklubom
Prlek Ljutomer, uporabnikom vzletišča »Veržej« - Veržej iz maja 2000.
13. DOLOČILA O POSTOPKIH LETENJA
VZLETANJE IN PRISTAJANJE
Za vzletanje in pristajanje se uporablja steza v smereh 04 in 22.
PRILET
Za prilet, odlet, letenje in delo na vzletišču Veržej veljajo enaka pravila in postopki,
kot na ostalih letališčih v Sloveniji. Upoštevati je potrebno veljavna pravila in predpise
in zagotoviti največjo mero varnosti letenja. Na vzletišču se leti na lastno odgovornost
Prilet na vzletišče Veržej je možen iz vseh smeri, z upoštevanjem naslednjih splošnih
omejitev:
Višina prileta je 300 m (1000 ft) nad terenom. Ko na vzletišču ni aktivnosti,
zrakoplovom v priletu in odletu, ki med letenjem uporabljajo radijsko postajo,

priporočamo, da izvajajo slepo javljanje (blind transmission) svoje pozicije in namena
na frekvenci 123,505 MHz.
VHODNO – IZHODNA VRATA IN TOČKA JAVLJANJA – ČAKANJA
Vhodno – izhodna vrata so:
severno (N) Beltinci, vzhodno (E) brod na reki Muri ob vasi Mota, južno (S) železniška
proga Noršinci pri Ljutomeru ter zahodno (W) Veržej.
CONA ČAKANJA
Cona čakanja je krog premera 5 km, oddaljena 4 km JZ od vzletišča, nad naseljem
Križevci pri Ljutomeru. Omogoča normalno vključevanje v šolski krog. Višina letenja
v coni čakanja je 300 m (1000 ft) nad terenom.
ŠOLSKI KROG
Šolski krog je lahko vzhodni ali zahodni in sicer v smeri 04 je desni ali levi šolski krog
ter v smeri 22 prav tako desni ali levi šolski krog.
Višina šolskega kroga je: - 150 m (500 ft QFE) do 300 m (1000 ft QFE) nad višino
vzletišča oz. 330 m nmv (1100 ft QNH) do 480 m nmv (1570 ft QNH).
PILOTAŽNI CONI
Premer kroga v conah je 5 km.
PC-1 je 4600 m V od vzletišča s centrom krožnice nad brodom na reki Muri S od
naselja Mota, v kateri je višina letenja 300 m (1000 ft) nad terenom.
PC-2 je 4300 m J od vzletišča s centrom krožnice na razcepu železniških prog pri
naselju Noršinci pri Ljutomeru. Višina letenja je 300 m (1000 ft) nad terenom. V
kolikor se predvideva letenje nad 300 m (1000 ft) nad terenom, je potrebna najava
leta Kontroli zračnega prometa Maribor 5 minut pred vstopom v cono PC-2, na
frekvenci 119,205 MHz.
LETENJE BREZ RADIJSKE ZVEZE
V priletu brez radijske zveze je obvezen prihod iz smeri Veržeja in čez železniško
postajo. Nato se preleti VPS pod pravim kotom, na višini 150 m (500 ft) nad terenom
in formira šolski krog za pristajanje, upoštevajoč postavljeno signalizacijo, smer vetra
in morebitno aktivnost modelarjev pred pragom steze 04.
CONA ZA LETENJE Z MODELI
50 m pred pragom steze 04 in v širini 30 m, imajo svoj prostor modelarji, ki so aktivni
predvsem ob vikendih. Letenje vodenih modelov opravljajo v vzhodnem (E) delu
šolskega kroga. V primeru, da ni radijske povezave z vodjo letena na vzletišču in vodja
zrakoplova med priletom na vzletišče opazi modelarje, preleti VPS na višini 150 m
(500 ft) in za pristajanje uporabi zahodni (W) šolski krog.
RAZDVAJANJE ZRAKOPLOVOV V CONI VZLETIŠČA
Razdvajanje zrakoplovov se izvaja po pravilih letenja in je zanj odgovoren vsak vodja
zrakoplova sam. Navodila po radijski zvezi (123,505 MHz) služijo le kot pomožna
informacija.
PREPOVEDANA CONA
Prepovedano je letenje nad naselji pod 300 m nad terenom. Ta prepoved velja še
posebej za Termalno kopališče Banovci, ki leži 1,5 km Z od vzletišča, in se ga je
potrebno izogibati.

14. POSTOPKI V SILI
ZGREŠENO PRISTAJANJE
Če vodja zrakoplova ugotovi, da ne bo pristal in se varno zaustavil do konca vzletno
pristajalne steze, izvede postopke po navodilu za vodenje plovila in ostalih splošnih
letalskih predpisih. Za pristajanje v smeri 04 je 300 m pred stezo visokonapetostni
daljnovod, nad katerim vodja zrakoplova oceni pravilno višino pristajanja. V primeru
previsokega prihoda, odleti v nov šolski krog. Pri pristajanju v smeri 22 v finalu nad
gozdom oceni pravilno višino prihoda. V primeru previsokega prihoda se ponovno
vključi v šolski krog in ponovi postopek pristajanja.
ODPOVED MOTORJA PRI VZLETU ALI PRISTANKU
Vodja zrakoplova se pri odpovedi motorja mora ravnati po navodilih, opisanih v
priročniku posameznega tipa zrakoplova za tak primer. Priporočljivo pa je naslednje:
Odpoved motorja med zaletom: Ravnati po postopkih, predpisanih za posamezni
tip zrakoplova. Če je steza dovolj dolga ali v njenem podaljšku ni ovir, naj se obdrži
smer, v nasprotnem primeru se poskusiti izogniti oviri. Pozornost velja nameniti
cestnemu prometu na lokalni cesti Veržej-Krapje, če odpove motor med zaletom v
smeri 22.
Odpoved motorja do višine 100 m: Ravnati po postopkih, predpisanih za
posamezni tip zrakoplova. V primeru vzleta v smeri 04 ali 22, so za zasilni pristanek
uporabne kmetijske površine V in Z od VPS. Pri popolni odpovedi motorja do višine
100 m po vzletu, nikoli napraviti zavoja za povratek na vzletišče !!
Odpoved motorja nad višino 100 m: Ravnati po postopkih predpisanih za
posamezni tip zrakoplova. Na višinah, večjih od 100 m uporabiti terene levo ali desno
od smeri leta ali pa, odvisno od položaja glede na VPS In tipa zrakoplova, vrniti se na
vzletišče in pristati v nasprotni smeri vzleta.
ZASILNI PRISTANKI
Okolico vzletišča predstavljajo ravne kmetijske površine, ki so primerne za zasilno
pristajanje. Pazljivost je potrebno usmeriti na višje rastoče kmetijske kulture,
električnemu daljnovodu pred pragom 04 ter gozdnatemu delu ob reki Muri pred
pragom 22.
15. PRILOGE
GEODETSKI NAČRT, ki obsega:
• Načrt vzletišča v merilu 1:50.000 z vrisanim območjem vzletišča, šolskim krogom ter
najbližjim manjšim in najbližjim večjim krajem;
• Načrt vzletišča z VPS, stripom in drugo bližnjo infrastrukturo v merilu 1:5.000, v
vertikalni in horizontalni projekciji, z vrisanimi višinami ovir in drugih nevarnih mest, ki
bi utegnila ogrožati letenje in so pod priletnimi, vzletnimi ali bočnimi ravninami ter z
vrisanimi medsebojnimi razdaljami in odmiki;
• Elaborat meritve referenčne točke vzletišča.

