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Brnik, 09.07.2020

Posvet
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Dnevni red:
1. Uvod 
2. Predstavitev vsebine sprememb 
3. Razprava in zaključki
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Vabljeni na posvet

• Fraport Slovenija,
• Občina Cerklje, Vodice in Šenčur,
• MORS, LPE, AOPA, SOLINAIR, AMELIA International, LZS, LIPICAN AIR,
• ACL,
• MzI,
• KZPS,
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Posodobitev procedure natančnega prileta ILS na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana - LJLJ



CILJI 

Cilj je preverjanje procedure na stanje v današnjem okolju, prilagoditev 
zahtevam uporabnikov, ter navigacijskim službam zračnega prometa. 

• Varnost

• Pretočnost prometa

• Zagotavljati ekonomijo letenja in izvajanja servisa na strani ATS

• Upoštevati okoljske zahteve



STANJE DANES

Posodobitev na dveh področjih :

– Racionalizacija navigacijskih virov

– Preverjanje procedure na stanje v 
današnjem okolju



L MG

VOR DME LBL

ILS GP / DME LJB



RACIONALIZACIJA 
NAVIGACIJSKIH  VIROV

• Prehod iz markerjev na DME 
navigacijski vir podatkov

• OM, MM, MKR W se 
nadomesti z DME LJB oz. LBL 

D2.9 LBL 

D6.6 LBL 



D2.9 LBL 

D6.6 LBL 

128°

D 2,1 LJB (VOR LBL) and 1580FT 

whichever is later

D2.1 LBL 



Preverjanje procedure na stanje v današnjem okolju

Preverjanje dominantnih ovir : 
Cerkev v Šenčurju
Ovira – gozdnat teren vzporedno severovzhodno od 
VOR LBL in južno od LBL in RWY.
Antene na TWR LJLJ (+6m)
ŠMARJETNA GORA 
Hribovje južno od LJLJ

Cerkev Šenčur

gozd

gozd

Šmarjetna gora

TWR

konture terena
gozd



Rešitve :

Dva MA climb gradienta za CATI in CATII Missed Approach Proceduro:

• 2,5 % OCA 1317 FT 
• 3,0 % OCA 1295 FT
Zagotoviti enake ali vsaj podobne OCA kot doslej

CAT 2

MA tekst:
Climb straight ahead, LEFT TURN  at D 2.1LJB (VOR LBL) AND 
1580FT whichever is later, HEADING 128° … 

Additional information: 
No turn before end of RWY 30 ( THR 12).



D2.9 LBL 

D6.6 LBL 

1788

(579)
1410

(219)

128°

D 2,1 LJB (VOR LBL) and 1580FT 

whichever is later

No turns before end of RWY 30 (THR12)

D2.1 LBL 



DOSEŽENI CILJI PREDLOGA

• Menjava markerjev z DME je mogoča. Glede na podvojenost podatka (referenca 

LJB in LBL) je informacija dobra tudi v primeru izpada enega sredstva,

• OCA za CAT I operacije se izboljša z dodatnim gradientom (3%) vzpenjanja v MA

• OCA za CAT II/III se zadrži z dodatnim gradientom (3%) vzpenjanja

• OCA za GP INOP proceduro se izboljša

• Racionalizacija navigacijskih sredstev je dosežena

.



Razprava, pripombe, predlogi,…

• Rok 14 dni  (24.7.2020)

• Analiza predlogov, 

• Ponoven posvet 

• Zaključki



ČASOVNICA 

• Posveti

• Usklajevanje predloga JUL – SEP 2020

• Oblikovanje končnega predloga SEP 2020

• Varnostna analiza OCT 2020

• Oddaja dokumentacije ACL NOV 2020

• Objava …

• Implementacija …



GP INOP 30 procedura

Z relokacijo DME STEP DOWN FIXOV in MAPt, doseči OCA podobne VOR APP proceduri, cca 1600FT.

D 4.7LBL

D 5.9LBL



Poziv za podajanje predlogov na osnovi predstavitve Poziv za podajanje predlogov na osnovi predstavitve Poziv za podajanje predlogov na osnovi predstavitve Poziv za podajanje predlogov na osnovi predstavitve 

• Predstavitev bo posredovana vsem sodelujočim na posvetu,

• Rok za oddajo pripomb in predlogov je 24.07.2020,

• Sledi analiza predlogov na strani KZPS , 

• Naslednji termin posveta sledi okvirno v drugi polovici avgusta 2020



RAZPRAVA 



Vprašanja iz posveta dne 09.07.2020 vezana na posodobitev 
procedure natančnega prileta-ILS na letališču Jožeta Pučnika 
Ljubljana 

1) g. Mitja Ribarič: LZS (ali bo objavljeno v občilu) ali se to dobi v elektronski ali
papirni obliki. Ali je lahko objavljeno na spletni strani LZS?
Odgovor: Kot deležniku bo LZS poslana prezentacija z možnostjo podajanja
dodatnih predlogov, ni pa predvideno, da bi se zadeva kakorkoli drugače javno
objavljala.

2) g. župan Franc Čebulj – občina Cerklje: Sestanki glede hrupa, ali se kaj
pripravlja na temo znižanja nivojev hrupa za vse okoliške občine in kaj je
predvideno v tej povezavi?

Odgovor : Današnji posvet je vezan na načrtovane spremembe v postopku ILS
prileta. Gre za spremembe, ki imajo predvsem vpliv na postopke posadk
zrakoplovov in skoraj ne posegajo v spremembo višinskih profilov, z možnimi
negativnimi vplive na okolje. Načrtovane so tudi spremembe priletno/odletnih
procedur, kjer bodo obravnavani tudi vsi okoljski vplivi, med drugim tudi hrup. Za
te spremembe pričakujte vabilo in izvedbo podobnega posvetovanja.



3) g. Šuštar - Občina Vodice: Predlaga ureditev koridorjev (Zapoge, Skaručna, Bukovica…), šolanje 
pilotov zelo blizu. Gradivo poslati na občinski naslov, da se seznanijo. Motijo jih preleti 
helikopterjev. Problematika ruskih tovornih dostavnih letal.

Odgovor: Tokratni posvet je povezan s posodobitvijo procedure natančnega prileta za letališče Jožeta 
Pučnika Ljubljana. Opisana problematika bo obravnavana na posvetu, ki bo sklican ob spremembi 
priletno/odletnih procedur za ljubljansko letališče.

4) g. Peter Ravnak - AOPA: Kaj se zgodi, ko bomo markerje odmaknili. Ali je res potrebapo umiku  
markerjev ? Nekateri nimajo DME opreme.

Odgovor: Navigacijska sredstva se racionalizirajo, nova procedura pa bo zagotavljala potrebno 
redundanco z več potrebnimi podatki. Novih markerjev posledično ni  upravičeno kupovati.

5) g. Janez Jovan - Solinair: Ali se bo potemtakem ukinila tudi NDB procedura končnega prileta?

Odgovor: NDB procedure končnega prileta v Ljubljani ni več.

Konec razprave .


