VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA LET ZRAKOPLOVA - 2150*
*let zrakoplova, izven letališki pristanek, najava prireditve in drugo

DRUŠTVO ADRENALIN
naziv organizatorja

24.04.2018
kraj in datum vloge

Kristjan Kuščer
ime in priimek vlagatelja/zakonitega zastopnika
Drežnica 30
ulica, hišna št.
5222 Kobarid
Kraj
Kristjan Kuščer (040 291120)
kontaktni ali mobilni telefon

2
Vrsta prireditve/leta, naziv prireditve:
* Nekomercilana prireditev (označi)

ALPEN CUP 2018
* Pri nekomercialnih prireditvah je so mišljene prireditve, kot so npr. tekmovanja na državnem nivoju (Državna
prvenstva) in se ne pobira vstopnina za gledalce
3
Vrsta letalstva udeleženega na/v prireditvi/letu: (ob ustreznem prekrižajte kvadrat ali dopišite)
športni padalci
ULN
jadralni padalci
prosto leteči/motorni zmaj
motorno letalo
balon
helikopter
modelarji
jadralno letalo
drugo:
4
Zrakoplov*: tip:
registrska oznaka:
*v primeru, da sodeluje več zrakoplovov, na 2. strani tega obrazca, v tabeli pod zap. št. 18, navedite podatke za vse
5
Podatki o vodji zrakoplova
ime in priimek
6
Letališče/kraj vzleta zrakoplova

Rezervna lokacija

Rezervna lokacija

Kobala (N46°10'52",
E013°46'46")

pristanka zrakoplova

Tolmin
(N46°11'06",
E013°43'20")

Lijak (N45°57'49",
E013°43'24")

pristanka zrakoplova

Livešče
(N45°56'50",
E013°42'42")

pristanka zrakoplova

PRISTAJALI BI TUDI NA DRUGIH URADNIH PRISTANKIH ZNOTRAJ OBMOČJA LETENJA (Kobarid, Bohinj,
Budanje pod Kovkom)
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Stran 1 od 4

Predvidena pot/področje leta
8
Koordinate mej področja leta*

KORIDOR 1
Žirovski vrh: N46°03'35" E014°10'24",
Trnovo: N45°58'41" E013°44'42",
Državna meja - Volče: N46°10'08" E013°40'06",
Naprej po državni meji z Italijo,
Državna meja - Visoka Ponca: N46°27'00" E013°42'14",
Ratitovec: N46°16'54" E014°05'05",
Žirovski vrh: N46°03'35" E014°10'24",
KORIDOR 2
Državna meja točka- Volče: N46°10'08" E013°40'06",
Trnovo: N45°58'41" E013°44'42",
Žirovski vrh: N46°03'35" E014°10'24",
Podkraj: N45°50'23" E014°04'24",
Senožeče: N45°44'48" E014°04'24",
Državna meja - Volnik: N45°44'51" E013°46'38",
Naprej po državni meji z Italijo,
Državna meja - Volče: N46°10'08" E013°40'06",

*WGS 84
9
Dodatna opredelitev prostora

10
Višina leta zrakoplova
11
Spodnja in zgornja višina leta55

Prosimo, da nam dovolite letenje do višine 9000 ft QNH (KORIDOR 1) in do
višine 7000 ft QNH (KORIDOR 2).
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Opremljenost zrakoplova

UKV POSTAJA, VIŠINOMER, GPS, MOBILNI TELEFON
radijska zveza, radarski odzivnik v C ali S načinu
13
Od 17.05.2018 do 20.05.2018
Časovna opredelitev prireditve/leta
Vsak dan med 9:00 in 19:00 (UTC)
datum, ura
14
Kamp Gabrje
Kraj prireditve
(N46°197217, E013°696666)
15
Predvideno število aktivnih udeležencev prireditve/leta

120

16
Oseba, odgovorna za prireditev/let*

Kristjan Kuščer, 040 291 120
ime in priimek, mobilni telefon
* če je več oseb zadolženih za vodenje posameznih delov leta/prireditve, navedite vse osebe in kontaktne mobilne
telefone vsakega v tabeli pod zap. št. 19
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podpis vlagatelja/zakonitega zastopnika
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Ostali sodelujoči zrakoplovi in piloti
št.

zrakoplov – tip

registrska oznaka zrakoplova

pilot (ime in priimek)

19
Ostale odgovorne osebe
št.

ime in priimek

št. mobilnega telefona

področje zadolžitve

20
Priloge:
V primeru da gre za prireditev, kjer sodeluje več letal in so prisotni gledalci:
- elaborat, ki vsebuje:
▪ odgovorne osebe ter njihove zadolžitve, kontaktne telefonske številke ter pooblastilo
zakonitega zastopnika odgovornim osebam,
▪ skico prireditvenega prostora z razmejitvijo postavitve gledalcev in linije preletov letal,
horizontalne oddaljenosti, podrobnejši opis načrtovanih letalskih aktivnosti, opis izrednih
postopkov (odpoved motorja …),
▪ način razmejitve prireditvenega prostora od gledalcev, varovanje,
▪ potek prireditve, urnik dogodkov, seznam planiranih udeležencev (pilotov in letal z
registrskimi oznakami, vrsta nastopa - akrobatski ali predstavitveni),
▪ opredelitev spodnje in zgornje višine letalskih aktivnosti in opis akrobatskega programa;
- kopije Spričeval o plovnosti in potrdila o pregledu plovnosti ter veljavnih certifikatov o zavarovanju
v skladu z Uredbo (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in sveta z dne 21. aprila 2004 za letala,
ki niso v Registru zrakoplovov RS (v primeru nastopa več kot 5 letal, se v elaboratu določi
odgovorna oseba za pregled dokumentacije in pogoje v tej točki);
- kopije letalskih licenc in pooblastil za akrobatsko letenje za pilote, ki niso v Registru letalskega
osebja RS (v primeru nastopa več kot 5 letal, se v elaboratu določi odgovorna oseba za pregled
dokumentacije in pogoje v tej točki).
V primeru posamičnega akrobatskega nastopa na lokalnih prireditvah:
- kopija zemljevida področja z vrisano zono akrobatskega nastopa, smer izvajanja akrobacij,
predvideno področje kjer so gledalci, horizontalna oddaljenost gledalcev od zone letenja...
V primeru posamičnega izven letališkega pristanka helikopterja:
- kopija zemljevida predvidenega področja pristajanja z vrisano skico prileta/odleta, oddaljenostmi od
najbližjih ovir;
- opis izvedbe operacije (zemeljska ekipa, zavarovanje terena, označba terena).
- dokazilo o naletu pilota- kopija knjižice letenja (minimalno 350 ur)
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V primeru posamezne prireditve se lahko zahtevajo še dodatne priloge, če organ ugotovi, da so potrebne

V primeru, da stranka vlaga vlogo po pooblaščencu, je potrebno priložiti pooblastilo, iz katerega je razvidno za
katera dejanja v postopku je pooblaščenec pooblaščen.

POMEMBNO:
Ta obrazec je neformalen in ni predpisan v zakonskih oz. podzakonskih aktih. Javna agencija za civilno
letalstvo Republike Slovenije ga objavlja zaradi pomoči prosilcem v postopku pridobivanja dovoljenja za let
zrakoplova, letalskih prireditev in tekmovanj.
V obrazcu navedba e-naslova in kontaktne telefonske številke ni obvezna. Namen zbiranja podatka o e-naslovu
in kontaktni telefonski številki vlagatelja je lažja in hitrejša komunikacija med vlagateljem in organom.
Popolna vloga naj prispe na naslov:
Javna agencija za civilno letalstvo RS, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana,
najkasneje 30 dni pred prireditvijo/letom.
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