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Lajše, 16.5.2021

Pravila za aktivnost delovanja letalskih modelarjev na letališču Šoštanj
Na letališču se dovoljuje modelarjenje z modeli izključno z letalskega področja.
Izpolnjevanje pogojev za modelarjenje:
•
•
•

Opravljena registracija operatorja in končan tečaj usposabljanja pilota na daljavo z izpitom na
https://uas.caa.si
Urejeno zavarovanje za tekoče leto (zavarovalna polica z najnižjo vrednostjo škodnega
dogodka minimalno 3.000 eur brez odbitne franšize).
Vsak modelar mora svojo tekočo dnevno aktivnost predhodno obvezno telefonsko najaviti
predstavniku letališča (SMS z navedbo začetka in predvidenega konca aktivnosti).

Pravila izvajanja modelarjenja:
•

Modelarji se morajo ves čas zavedati, da je letališče odprto, ne oziraje se na to, da na letališču
ni nobenih letalskih aktivnosti.

•

Zadrževanje modelarjev in spremljevalcev je dovoljeno samo na površinah »na mostu« in v
bližini prostora črpalke za gorivo. Zadrževanje spremljevalcev na rulni ali pristajalni stezi ni
dovoljeno. Spremljevalci se lahko zadržujejo le do rumene linije na rulnici oziroma na prostoru,
ki je določen za priprave.

•

Modelar se lahko izjemoma za operacijo vzleta ali pristanka modela za krajši čas zadržuje na
robu glavne pristajalne steze, v fazi letenja se umakne na sredino rulne steze, kjer je glavni
napis. Še vedno morajo ves čas biti pozorni na morebitna prihajajoča letala, ne glede na to ali
so na letališču letalske aktivnosti.

•

Območje letenja je dovoljeno v radiusu 500 m (gledano iz stičišča - stik VPS in rulna steza).
Letenje na nasprotnem delu letališča preko drenažnega jarka steze ni dovoljeno, niti nad
bližnjimi stanovanjskimi objekti in lokalom na letališču. Modelar je dolžan, ves čas, ko ima
svoje letalo v zraku opazovati zračni prostor nad letališčem, še posebej pa prostor v smeri
mesta Šoštanj, od koder prihajajo letala na pristajanje. Maksimalna višina letenja z modeli je
500 m, oziroma po dogovoru z vodjo letenja letališča.

•

V primeru, da modelar opazi prihajajoče letalo, nemudoma pristane in se umakne na
izhodišče poleg hangarja. V primeru, da prepozno opazi pristajajoče letalo, z modelom pristaja
na travnate površine v oddaljenosti najmanj 30 m od roba steze.

•

V času, ko je letališče aktivno, se dejavnost modelarjev izvaja po dogovoru z dežurnim
vodjem letališča.

•

Vsak modelar je odgovoren za red in spoštovanje varnosti na letališču v času svoje aktivnosti.

•

Novinci, ki nimajo izkušenj z letenjem lahko uporabljajo letališke površine le v
spremstvu izkušenega modelarja. Preverjanje usposobljenosti letenja na motornih in
jadralnih modelih izvaja Matej Rozman (040 188 669).

•

Za letenje se upoštevajo veljavni predpisi CAA http://www.caa.si/. Modelar, ki s svojim
modelom povzroči škodo na letaliških objektih ali letalih je odgovoren za povzročeno škodo v
višini stvarne škode.

Za kontakt, informacije, prijavo delovanja…. uporabljajte naslednje številke:
031-405-323 informacije modelarske dejavnosti na letališču Lajše
041-470-340 predsednik kluba

