
 

 

 

 

 

 

Izdelala:  

Karmen Štumberger, MSc 

 



 
ii 

 

Vsebina 

1. Uvod           1 

2. Splošno           2 

3. Frazeologija v odhodu      10 

4. Frazeologija na poti       14 

5. Frazeologija v priletu       18 

6. Sporočila v nevarnosti in sili      21 

7. Letenje s helikopterji       23 

8. Nekontrolirane operacije      24 

9. Letališča brez kontrole zračnega prometa     25 

10. Jadralno letenje       28 

11. Letenje z baloni       30 

 

Simboli, uporabljeni v primerih uporabe frazeologije 

 Frazeologija, ki jo uporablja pilot letala 
 

 Frazeologija, ki jo uporablja pilot helikopterja 
 

 Frazeologija, ki jo uporablja pilot jadralnega letala 
 

 Frazeologija, ki jo uporablja pilot balona 
 

 Frazeologija, ki jo uporablja kontrolor zračnega prometa 
 

 Frazeologija, ki jo uporablja služba informacij za letenje  
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PRIROČNIK O UPORABI FRAZEOLOGIJE  

V SLOVENSKEM JEZIKU 

 

Uvod 

Slovenski jezik se sme glede na Operativno-tehnično zahtevo o uporabi in preverjanju znanja 

slovenskega jezika v civilnem letalstvu (Uradni list RS, št. 1/2016) uporabljati za splošni zračni 

promet, ki se izvaja po pravilih vizualnega letenja (VFR) v zračnem prostoru razredov E, F, G 

in v CTR, operativni zračni promet ter lete v primeru sile. Za lete VFR se sme uporabljati 

Frazeologija VFR v slovenskem jeziku, ki je priloga zadevne operativno tehnične zahteve.  

Čeprav je vrstni red prednostnih nalog za varno letenje: »leti, navigiraj in šele nato 

komuniciraj«, pravilna raba standardne frazeologije pomembno prispeva k varnim in 

učinkovitim operacijam zrakoplovov. Standardna frazeologija se uporablja za vse primere, za 

katere je bila določena. Kadar pa ne more izraziti namena oddajanja, se uporabi običajni 

jezik. 

Namen tega priročnika je ponazoritev uporabe frazeologije v slovenskem jeziku za lete VFR. 

Prikazana je uporaba frazeologije v odhodu in priletu, na poti ter za urjenje. Ponazorjena je 

tudi uporaba frazeologije za letenje s helikopterji, jadralno letenje, letenje z baloni ter 

letenje na letališčih brez kontrole zračnega prometa. Priročnik ne ponazarja rabe vseh fraz, ki 

so določene za lete VFR. Nabor vseh fraz je objavljen v zgornji številki Uradnega lista ter na 

spletni strani Agencije za civilno letalstvo. 

Priročnik temelji na Vodiču za frazeologijo za pilote splošnega letalstva, ki  sta ga izdali 

Evropska skupina za varnost v splošnem letalstvu (EGAST) in Evropska organizacija za varnost 

zračne plovbe (Eurocontrol), pri njegovi izdelavi pa so bili uporabljeni: Frazeologija VFR v 

slovenskem jeziku, učbenik Letalska frazeologija, How do you read (me), mag. Alenke 

Kukovec ter Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 923/2012 (Del C SERA). 

 

 

 

 

  

 

 

Maribor stolp S5-DII, 

kako me slišiš? S5-DII Maribor 

stolp, slišim za 5 
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Splošno  

◊ Klicni znak zrakoplova 

Klicni znak zrakoplova splošnega letalstva je običajno registrska oznaka zrakoplova, npr. S5-

DAS. Za zrakoplove, s katerimi se izvaja komercialni zračni prevoz, pa se praviloma uporablja 

klicni znak družbe, ki mu sledijo številke, črke ali kombinacija črk in številk, npr. Adria 49F, 

Easy 3246. Ime proizvajalca ali modela zrakoplova lahko stoji pred registrsko oznako, npr. 

Cessna S5-DAT, če so dodatne informacije v pomoč kontrolorju ali drugim pilotom.  

Radiotelefonski klicni znaki za zrakoplove se lahko skrajšajo, tako da vključujejo prvo in zadnji 

dve enoti klicnega znaka, npr. S-AS ali oznako operatorja zrakoplova, ki ji sledita vsaj zadnji 

dve enoti klicnega znaka, npr. Adria AB.                    

◊ Klicni znaki postaje (na tleh) 

Postaje na tleh se identificirajo z imenom kraja, ki mu sledi beseda (pripona), ki označuje 

vrsto enote ali storitve, ki jo zagotavlja. Večinoma so to službe kontrole zračnega prometa ali 

informacij o letenju. Primeri klicnih znakov zemeljskih postaj so navedeni v spodnji tabeli.  

Tabela 1 

Enota Pripona  Navodila ali informacije 
 
Letališka kontrola zračnega 
prometa 
 
 
Radarska kontrola zračnega 
prometa 
 
Center območne kontrole 
zračnega prometa 

 
TLA 
STOLP 
PRILETNA 
 
RADAR 
 
 
OBMOČNA 

 
 
 
 
 
Radarska enota na splošno 
 
 
Center območne kontrole 
zračnega prometa 
 

 
Služba informacij za letenje 
(FIS) 

 
INFORMACIJE 

 
Zagotavlja informacije za varno 
in učinkovito izvedbo leta 
 

Letalska radijska postaja RADIO Letalska postaja na splošno 
 

 

Po vzpostavitvi zadovoljive komunikacije se lahko ime kraja ali pripona izpusti. 
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◊ Ponovitev (read back) 

Ponovitev dovoljenja in varnostno kritičnih informacij pomaga tako pilotu kot kontrolorju razumeti, 

kaj je bilo pilotu naročeno storiti. Služi tudi kot preverjanje, da bo zadevni zrakoplov in le ta zrakoplov 

izvedel manevre iz dovoljenja. Pilot si lahko olajša ponovitev s predhodnim zapisom dovoljenja. 

◊ Podatki/elementi, ki jih je potrebno ponoviti 

Ponoviti je potrebno sporočila, ki vsebujejo naslednje podatke: 

 odletno dovoljenje (ATC route clearance) 

 dovoljenja/navodila za vstop na stezo, prečkanje in vzlet s steze, pristanek ali 

povratno vožnjo na katerikoli vzletno-pristajalni stezi 

 aktivno vzletno-pristajalno stezo 

 nastavitve višinomera 

 kode SSR 

 navodila glede višine in smeri 

 navodila glede hitrosti 

 višine prehoda 

Kadar je potrebna ponovitev, mora pilot zagotoviti njeno celovitost in jo zaključiti s klicnim 

znakom. Večinoma je najbolje ponoviti elemente v danem zaporedju, razen če so odletna 

navodila posredovana skupaj z vzletnim dovoljenjem, kjer je bolj primerno ponoviti vzletno 

dovoljenje pred odletnimi navodili.  

◊ Uporaba standardne fraze »bom upošteval (wilco)« 

ʹBom upoštevalʹ pomeni ʹrazumem sporočilo in bom ravnal v skladu z navodiliʹ. Ta 

standardna fraza se ne sme uporabiti namesto ponovitve informacij iz prejšnje točke. 

◊ Potrditev s klicnim znakom 

Če oddaja vsebuje informacije, ki jih ni potrebno ponoviti, jih pilot potrdi z oddajo klicnega 

znaka. Klicni znak lahko posreduje skupaj z besedo ʹrazumemʹ, ki pomeni, da je prejel zadnje 

sporočilo.  
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◊ Pogojno dovoljenje  

Pogojno dovoljenje dovoljuje pilotu izvedbo dejanja zatem, ko je bilo izvedeno neko drugo 

dejanje. Izdati se sme v primeru, ko tako kontrolor kot pilot vidita letalo, ki ga mora pilot 

identificirati. Po potrebi doda kontrolor podatke kot so tip letala, barvo ali položaj, da 

pomaga pri identifikaciji pravega letala ali vozila. Odločilna je pravilna ponovitev celotnega 

pogojnega dovoljenja. 

RTF    Pogojno dovoljenje 

1. 

 S5-DBS, sporoči, da vidiš Seneco  v finalu 
 

 vidim Seneco, S5-DBS 
 

 S5-DBS, za Seneco v pristajanju, dovoljeno na stezo 
 

 za Seneco v pristajanju, dovoljeno na stezo, S5-DBS 

 

2. 

 S-GI, sporoči vidim odhajajočo Cessno   
 

 vidim Cessno, S-GI 
 

 S-GI, ko bo Cessna odletela, steza 14, prost pristanek, brez vetra 
 

 ko bo Cessna odletela, steza 14, prost pristanek, S-GI 

 

 

 

 

https://thenounproject.com/term/air-traffic-control-tower/146990
https://thenounproject.com/term/air-traffic-control-tower/146990
https://thenounproject.com/term/air-traffic-control-tower/146990
https://thenounproject.com/term/air-traffic-control-tower/146990
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◊ Oddaja črk 

V  letalski frazeologiji v slovenskem jeziku se za oddajanje črk uporablja ICAO fonetična 

abeceda.  

Tabela 2 

Črka Beseda Približna izgovorjava (podčrtani zlogi se 
poudarijo)  

A Alfa AL FA 

B Bravo BRA VOU 

C Charlie ČAR LI ali ŠAR LI 

D Delta DEL TA 

E Echo EK OU 

F Foxtrot FOKS TROT 

G Golf GOLF 

H Hotel HOU TEL 

I India IN DI JA 

J Juliett ĐU LI JET 

K Kilo KI LOU 

L Lima LI MA 

M Mike MAJK 

N November NO VEM BA 

O Oscar OS KA 

P Papa PA PA 

Q Quebec KI BEK 

R Romeo RO MI OU 

S Sierra SI ER A 

T Tango TEN GOU 

U Uniform JU NI FORM ali U NI FORM 

V Victor VIK TOR 

W Whiskey WIS KI 

X X-ray EKS REJ 

Y Yankee JEN KI 

Z Zulu ZU LU 

 

S pomočjo abecede iz zgornje tabele se oddajajo črke v klicnem znaku zrakoplova, imenih 

pozicij javljanja, označbah stez in parkirnih pozicij ter označb ATIS. Uporablja se tudi pri 

črkovanju besed, ki jih je težko izgovoriti ali razumeti. 
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Primeri: 

S5-DAC  Sierra pet Delta Alpha Charlie 

DOL   (Dela Oscar Lima) 

Vozna steza T  (vozna steza Tango) 

ATIS R   (Informacije Romeo) 

◊ Oddaja številk 

Jasno in celovito oddajanje številk je za radiotelefonske komunikacije izrednega pomena. Da 

bi zagotovili kar najboljšo razumljivost na frekvenci, je bil uveljavljen ustreznejši način 

oddajanja številk. Vse številke, ki se uporabljajo pri oddajanju pozivnega znaka zrakoplova, 

smeri, vzletno-pristajalne steze, smeri vetra in hitrosti, se oddajajo z izgovorjavo vsake 

števke posebej. Nivoji letenja se oddajajo z izgovorjavo vsake števke posebej, razen v 

primeru nivojev letenja v celih stoticah. Nastavitve višinomera se oddajajo z izgovorjavo 

vsake števke posebej, razen nastavitve na 1 000 hPa, ki se oddaja kot ,TISOČ‘. Vse številke se 

pri oddajanju kod transponderja oddajajo z izgovorjavo vsake števke posebej, razen v 

primerih, ko kode transponderja vsebujejo le cele tisočice. 

Podatek      Oddano kot 

RWY 30      steza tri nič 

Smer 101                smer ena nič ena 

Nivo leta 90       nivo leta devet nič  

QNH 1010      QNH ena nič ena nič 

ADR 657      Adria šest pet sedem 

SQUAWK  6503     SQUAWK  šest pet nič tri 

Pri oddajanju nadmorske višine, višine oblakov, vidnosti in vidnosti vzdolž steze se 

uporabljajo polne stotice, polne tisočice in kombinacije tisočic in polnih stotic. Te številke se 

oddajajo z izgovorjavo vsake števke, ki predstavlja število stotic ali tisočic, sledi pa ji beseda 

,STO‘ ali ,TISOČ‘ kot je ustrezno.  

Podatek      Oddano kot 

Nadmorska višina 2 300 čevljev            dva tisoč tristo 

Višina oblakov 2 600 čevljev    dva tisoč šeststo 

Vidnost 800 metrov     osemsto 

Vidnost vzdolž steze 700 čevljev   sedemsto 
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◊ VHF frekvence 

Da ne bi prišlo do zmede, pilot odda vseh šest števk VHF frekvence, razen kadar sta zadnji 

dve števki nič. V tem primeru se prenesejo le prve štiri števke  Beseda cela označuje položaj 

decimalne vejice. 

Primeri: 

118,0  ena ena osem cela nič 

128.880 ena dva osem cela osem osem nič 

128.175 ena dva osem cela ena sedem pet 

◊ Oddaja časovnih podatkov 

Oddajamo običajno le minute. Če menimo, da bi lahko prišlo do nesporazuma, dodamo tudi 

uro.  

Primeri: 

07 08  nič osem  ali nič sedem nič osem 

14 25  dva pet  ali ena štiri dva pet 

◊ Standardne besede in fraze 

V radiotelefonskih komunikacijah se uporabljajo naslednje besede in fraze, kot je ustrezno, 

in jim je pripisan pomen, kot je naveden v spodnji tabeli. 

Tabela 3 

Fraza  Pomen 

POTRDI (ACKNOWLEDGE) ,Potrdi, da si sprejel in razumel to sporočilo.‘ 

DA (AFFIRM) ,Da‘ 

DOVOLJENO (APPROVED) ,Dovoljeno ti je, kot si zahteval.‘ 

PREKINJAM (BREAK) ,Prekinjam sporočilo.‘ 

PREKINJAM, PREKINJAM (BREAK 

BREAK) 

,Prekinjam sporočilo enemu zrakoplovu zaradi začetka sporočila 

drugemu zrakoplovu v zelo gostem prometu.‘ 

PREKLICUJEM (CANCEL) ,Preklicujem pred tem oddano dovoljenje.‘ 

PREVERI (CHECK) ,Preveri sistem ali postopek.‘ 

PROSTO (CLEARED) ,Dovoljujem ti, da nadaljuješ pod določenimi pogoji.‘ 

POTRDI (CONFIRM) ,Zaprošam za potrditev: (dovoljenja, navodila, ukrepa, 

informacije).‘ 
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PREKLOPI NA (CONTACT) ,Vzpostavi komunikacijo s/z ...‘ 

PRAVILNO (CORRECT) ,Res je‘ ali ,Tako je‘. 

POPRAVLJAM (CORRECTION) ,Ta prenos (ali oddano sporočilo) je napačen. Pravilna različica 

je ...‘ 

NE UPOŠTEVAJ (DISREGARD) ,Ignoriraj‘ 

KAKO ME SLIŠIŠ? (HOW DO YOU 

READ) 

,Kakšna je razumljivost mojega oddajanja?‘ (glej točko 

SERA.14070(c)) 

PONAVLJAM (I SAY AGAIN) ,Ponavljam zaradi jasnosti oziroma poudarka.‘ 

ZADRŽI (MAINTAIN) ,Nadaljuj v skladu z določenimi pogoji‘ ali v dobesednem 

pomenu.  

POSLUŠAJ (MONITOR) ,Poslušaj na (frekvenci).‘ 

NAPAČNO (NEGATIVE) ,Ne‘ ali ,Ni dovoljeno‘ ali ,To ni pravilno‘ ali ,Ni možno‘. 

ODGOVORI (OVER) ,Mojega oddajanja je konec in pričakujem tvoj odgovor.‘ 

KONEC (OUT) ,Izmenjave oddajanj je konec in ne pričakuje se noben odgovor.‘ 

PONOVITEV SPOROČILA (READ 

BACK) 

,Ponovi celo sporočilo ali njegov del natančno tako, kot je bilo 

prejeto‘. 

NOVO DOVOLJENJE (RECLEARED) ,Sprememba tvojega prejšnjega dovoljenja; to novo dovoljenje 

nadomesti tvoje prejšnje dovoljenje ali njegov del.‘ 

SPOROČI (REPORT) ,Sporoči, kot je zahtevano.‘ 

PROSIM (REQUEST) ,Prošnja za informacijo o ...‘ ali ,Prošnja za dovoljenje...‘ 

RAZUMEM (ROGER) ,Sprejel sem celotno tvoje zadnje sporočilo.‘ 

PONOVI (SAY AGAIN) ,Ponovi vse ali naslednji del tvojega zadnjega sporočila.‘ 

GOVORI POČASNEJE (SPEAK 

SLOWER) 

,Zmanjšaj hitrost govorjenja.‘ 

POČAKAJ (STANDBY) ,Počakaj, poklical te bom nazaj.‘ 

NE MOREM (UNABLE) ,Ni možno upoštevati tvoje prošnje, navodila ali dovoljenja.‘ 

BOM UPOŠTEVAL (WILCO) (Okrajšava za ,will comply‘ (bom upošteval)) 

,Razumem tvoje sporočilo in ga bom upošteval.‘ 

PONOVI DVAKRAT (WORDS 

TWICE) 

PONAVLJAM DVAKRAT 

a) Kot prošnja: ,Komunikacija je otežena. Prosim, vsako besedo 

ali skupino besed oddaj dvakrat.‘ 

b) Kot informacija: ,Ker je komunikacija otežena, bom vsako 

besedo ali skupino besed oddal dvakrat.‘ 
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◊ Kategorije sporočil 

Kategorije sporočil, ki jih odda zrakoplov, in prednostni vrstni red pri vzpostavljanju 

komunikacij in oddajanju sporočil so v skladu s spodnjo tabelo. 

Tabela 4 

Kategorija sporočila in vrstni red prednostnega signala 

v radiotelefoniji 

   Radiotelefonski signal 

1. Klici v nevarnosti, sporočila v nevarnosti in 

promet v nevarnosti 

   MAYDAY 

2. Sporočila v sili, vključno s sporočili, ki sledijo 

signalu za medicinske prevoze 

   PAN PAN ali PAN PAN MEDICAL 

3. Komunikacije v zvezi z iskanjem smeri    – 

4. Sporočila o varnosti leta    – 

5. Meteorološka sporočila    – 

6. Sporočila o poteku leta    – 
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Frazeologija v odhodu 

◊ Odhod iz kontroliranega letališča 

To poglavje vsebuje primere frazeologije, ki se uporablja pri odhodu iz kontroliranega 

letališča. Pilot mora biti seznanjen z vrsto storitve kontrole zračnega prometa na letališču in 

delovnim časom službe. 

◊ Vzpostavitev in nadaljevanje komunikacije  

V prvem klicu pilot uporabi poln klicni znak obeh postaj; najprej klicni znak postaje, ki jo 

kliče, nato svoj klicni znak. Po vzpostavitvi zadovoljive komunikacije lahko kontrolor zračnega 

prometa skrajša klicni znak letala, npr: S-ON. Ko kontrolor uporabi skrajšan klicni znak, ga 

sme uporabiti tudi pilot. 

◊ Preizkus zveze  

Preizkus radijske postaje ima obliko, ki jo prikazuje spodnji primer. Obsega identifikacijo 

frekvence in preverjanje kakovosti prenosa. Kakovost prenosa se oceni v skladu z naslednjo 

lestvico za določanje kakovosti slišnosti:  

1.   nerazumljivo 

2.   razumljivo od časa do časa 

3.   s težavo razumljivo 

4.   razumljivo 

5.   odlično razumljivo 

RTF   Start motorjev in preizkus zveze 

 Portorož Stolp S5-DAA, preizkus zveze 115,15 
 

 S5-DAA Portorož Stolp, slišim za 5 
 

 S5-DAA, prosim odletne podatke 
 

 S-AA, steza 33, veter 090 stopinj 6 vozlov, QNH 1014, temperatura 5, rosišče 3, razpršeni oblaki na 
2000 čevljih 

  

 steza 33, QNH 1014, S-AA 
 

  

◊ Automatska letališka informacijska služba (ATIS) 

Na letališčih, kjer odletne podatke prenašajo na frekvenci ATIS, jih pilot ne zahteva. Prejem 

podatkov potrdi z navedbo identifikacijske kode ATIS v zahtevi za vožnjo. 

 

https://thenounproject.com/term/air-traffic-control-tower/146990
https://thenounproject.com/term/air-traffic-control-tower/146990
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◊ Postavitev klicnega znaka 

Ko je komunikacija vzpostavljena, pilot pred sporočilom praviloma pove le klicni znak 

zrakoplova. Ko pa ponovi navodila ali pomembne podatke, postavi klicni znak za sporočilom. 

◊ Razjasnitev navodil 

Če pilot navodil ne razume v celoti ali če ne upoštevajo njegove zahteve, s frazo ʹponoviʹ 

pozove kontrolorja, da sporočilo ponovi ali razjasni. 

◊ Navodila za vožnjo 

Navodila za vožnjo vsebujejo mejo dovoljenja, ki predstavlja točko, na kateri se je potrebno 

ustaviti, v kolikor ni dano dovoljenje, da se vožnja lahko nadaljuje. Dovoljenje za vožnjo ni 

dovoljenje za vstop na vzletno-pristajalno stezo ali vzlet. Včasih kontrolor uporabi še frazo 

ʹzaustavi se predʹ, da z njo poudari mejo dovoljenja. Navodila za vožnjo so lahko zapletena, 

njihovo zapisovanje pa, če je možno, pripomore k preprečevanju vdorov na vzletno-

pristajalno stezo. 

RTF  vožnja 

1.        

 Maribor Priletna S5-DBS, glavna ploščad, Informacija R, prosim navodila za vožnjo 
 

 S-BS Maribor Priletna, vozi do pozicije čakanja A, steza 14, QNH 1002, sporoči pripravljen za odlet     
 

 vozim do pozicije čakanja A, steza 14, QNH 1002, bom upošteval, S-BS 

 

2. 

 Ljubljana Stolp S5-DAT, pozicija G, Informacija C, prosim navodila za vožnjo 
 

 S-AT Ljubljana Stolp, vozi do pozicije čakanja steza 30 prek T, A in K, QNH 1003, sporoči pripravljen za 
odlet 

 

 vozim do pozicije čakanja steza 30 prek T, A in K, QNH 1003, bom upošteval, S-AT 

 

Pomembne fraze (vožnja) 
 

 start ob (čas) 
vozi do pozicije čakanja steza 12 
prečkaj stezo 
zaustavi se pred stezo 
pospeši vožnjo 
dovoljeno na stezo 
zadrži pozicijo 
 

 prosim start motorjev 
prosim navodila za vožnjo 
prosim prečkanje steze 
(sporočam) zapustil stezo 
pospešujem 
vozim na stezo 
zadržujem pozicijo 
 

 

 

https://thenounproject.com/term/air-traffic-control-tower/146990
https://thenounproject.com/term/air-traffic-control-tower/146990
https://thenounproject.com/term/air-traffic-control-tower/146990
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◊ Dovoljenje za vzlet  

V zvezi s premiki po vzletno-pristajalni stezi se beseda ʹprostʹ uporablja le v dovoljenjih za 

vzlet in pristanek. V drugih radiotelefonskih sporočilih se uporabljajo besede kot so ʹprečkajʹ, 

ʹodletʹ in ʹdovoljenoʹ. Prav tako se beseda vzlet uporablja le v vzletnem dovoljenju ali 

njegovem preklicu. V drugih primerih se uporabljata izraza ʹodletʹ in ʹv zrakuʹ. V konfliktni 

situaciji lahko kontrolor zaukaže pilotu, da naj ʹzadrži pozicijoʹ, ki jo mora pilot potrditi. 

RTF  Odlet 

1.      Maribor 

 S-BS, pripravljen za odlet 
 

 S-BS, dovoljeno na stezo in čakaj 
 

 dovoljeno na stezo in čakam, S-BS 
 

 
S-BS, steza 14 prost vzlet, veter 120 stopinj 6 vozlov, po vzletu zavij desno proti MS1, vzpenjaj do 
3500 čevljev, sporoči MS1 

  

 steza 14 prost vzlet, po vzletu zavijem desno proti MS1, vzpenjam do 3500 čevljev, bom upošteval, 
S-BS 

 

 

2.      Ljubljana 

 S-AT, pripravljen za odlet 
 

 
S-AT, dovoljeno na stezo 12, prost vzlet, veter 090 stopinj 6 vozlov, po vzletu zavij desno proti S3, 
vzpenjaj do 2500 čevljev 

 

 dovoljeno na stezo 12, prost vzlet, po vzletu zavijem desno proti S3, vzpenjam do 2500 čevljev, S-AT 
 

 S-AT, zadrži pozicijo, ponavljam, zadrži pozicijo, ovira na stezi 12 
 

 zadržujem pozicijo, S-AT 

 

3.      Portorož 

 S-EW, pripravljen za odlet 
 
 

 S-EW dovoljeno na stezo 33, prost vzlet,  po vzletu zavij desno proti PE2, vzpenjaj do 3000 čevljev, 
sporoči PE1 

  

 dovoljeno na stezo 33, prost vzlet,  po vzletu zavij desno proti PE2, vzpenjaj do 3000 čevljev, bom 
upošteval, S-EW 

 

Pomembne fraze (odlet) 
 

 sporoči pripravljen za odlet 
prost vzlet 
(po vzletu) zavij desno (ali levo) 
nadaljuj v smeri steze 
 

 pripravljen za odlet 
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◊ Sprememba frekvence 

O spremembi frekvence pilota večinoma obvesti zemeljska postaja. Če obvestila ni, mora 

pilot pred spremembo o tem obvestiti zemeljsko postajo s pomočjo fraze ʹprosim za preklop 

na (enota ATS)ʹ. V kontroliranem zračnem prostoru je treba pred preklopom dobiti 

dovoljenje kontrole zračnega prometa. 

 RTF   Odlet 

 S-AT, v zraku v 8. minuti, sporoči S3 na višini 2500 čevljev   
 

 bom upošteval, vzpenjam na 2500 čevljev, S-AT 
 
  

 S-AT, preletel S3 v 43. minuti  
 

 S-AT, preklopi na Ljubljana Informacije 118,475 
 

 118,475, S-AT 
  

 Ljubljana Informacije S5-DAT, preletel S3 v 43. minuti, proti Novem mestu 
 

 S-AT, QNH 1012, nadaljuj vizualno proti Novem mestu,  javi pred preklopom na lokalno frekvenco 
 

 QNH 1012, nadaljuj vizualno proti Novem mestu, bom upošteval, S-AT 

 
 
 
Pomembne fraze (odlet, sprememba frekvence) 
 

 počakaj na (frekvenca) za (postaja) 
sprememba frekvence dovoljena 
poslušaj (postaja, frekvenca) 
ostani na tej frekvenci 

 prosim preklop na (frekvenca) 
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Frazeologija na poti 

◊ Začetni klic 

Pri vzpostavljanju zveze pilot navede klicni znak postaje, ki jo kliče in klicni znak zrakoplova. 

Zemeljska postaja praviloma odgovori s pilotovim klicnim znakom, ki mu sledi klicni znak 

postaje. Pilot nato obvesti postajo o svoji poziciji, namenih in potrebno storitvijo. Za 

prejemnika je lažje, če pilot odda podatke o poziciji v standardnem vrstnem redu: 

 Klicni znak (in tip zrakoplova, če je potrebno) 

 Pozicija (in čas nad točko) 

 Nivo leta ali nadmorska višina 

 Pričakovana pozicija in čas ter naslednja važna točka 

 Dodatni podatki (npr.: namen na letališču) 

Pilot mora sporočati pozicijo nad pomembnimi točkami, razen kadar so na voljo radarski 

podatki oziroma kadar to želi kontrolor (npr.: ʹne sporočaj pozicijʹ).   

RTF   Sporočanje pozicij 

 Ljubljana Informacije S5-DEW 
 

 S5-DEW Ljubljana Informacije 
 

 S5-DEW nad Velikimi Laščami v 24. minuti, preletam 4500 čevljev, vzpenjam se na 6500 čevljev, 
pričakujem ILB v 40. minuti, naslednja točka PE1 

 

 S-EW naslednje sporočilo tri minute pred PE1 
  

 bom upošteval, S-EW 

 

◊ Prepoznavanje s pomočjo transponderja 

Uporaba transponderja pomaga kontrolorju in pilotom drugih zrakoplovov, opremljenih s 

sistemom za izogib trčenjem v zraku (ACAS).  

RTF   Nastavitev transponderja 

 S-AA, sporoči način transponderja 
 

 transponder Charlie, S-AA 
 

 S-AA, Squawk 6503 
  

 squawk 6503, S-AA 
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Pomembne fraze (transponder) 
 

 ponovno nastavi squawk (koda) 
pri odletu squawk (koda) 
potrdi squawk (koda) 
squawk ident / MAYDAY 

 nastavljam (koda) 
squawk (koda) 
potrjujem squawk (koda) 
nimam transponderja 

 

 

◊ Obvestila o prometu in postopek izogibanja 

Piloti, ki letijo v skladu s pravili vizualnega letenja, morajo sami vzdrževali razdvajanje. V 

pomoč so jim kontrolorji, ki zagotavljajo informacije o drugih zrakoplovih v njihovi bližini. 

Obvestilo o prometu je dano v obliki relativne smeri proti konfliktnemu prometu v 12-urnem 

načinu, razdalje od zrakoplova in smeri leta konfliktnega zrakoplova, ki jim sledijo druge 

pomembne informacije.  S frazo ʹiščemʹ pilot potrdi prejem obvestila. Ko določi položaj 

drugega letala, o tem obvesti kontrolorja s frazo ʹvidim prometʹ. Če položaja ne določi, 

uporabi frazo ʹne vidim prometaʹ. 

RTF   Obvestilo o prometu 

 S-AB, lahko letalo v smeri 11. ure, prečka od leve proti desni na višini 4500 čevljev 
 

 Iščem, S-AB 
 

 S-AA, lahko letalo v smeri 2. ure, prečka od desne proti levi na višini 4000 čevljev 
  

 S-AA, vidim promet 

 

Pomembne fraze (odlet) 
 

 promet je (obvestilo) 
ni sporočil o prometu 
želite radarsko vodenje? 
prometa ni več 

 vidim promet 
iščem 
ne vidim prometa 
prosim radarsko vodenje 

 

Letalski humor: 

 

ʹPromet je lahko letalo, v smeri 9. ure, v območju 4 metrov, v isti smeri, na isti višini ʹ 
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◊ Načrt poleta 

Če pristanete na letališču, ki ni vaše načrtovano namembno letališče, je potrebno zapreti 

načrt poleta, da ne pride do nepotrebnih aktivnosti iskanja in reševanja. Tudi na letališču z 

zagotovljeno kontrolo zračnega prometa je pametno preveriti, če je bil načrt poleta zaprt. To 

storite preko radijske zveze po pristanku. 

RTF   Zaprtje načrta poleta 

 Ljubljana Informacije S5-DJJ, vidim letališče Lesce, preklapljam na lokalno frekvenco in zapiram 
načrt poleta 

 

 S5-DJJ Ljubljana Informacije, načrt poleta zaprt v 40. minuti 

 

Če vreme dopušča, lahko pilot med letom spremeni let IFR v let VFR. 

RTF   Sprememba iz IFR v VFR 

 Ljubljana Radar S5-DAA, razveljavljam let IFR, nadaljujem VFR proti S1 
 

 S5-DAA Ljubljana Radar, let IFR razveljavljen ob 25, nadaljuj proti S1 in preklopi na Ljubljana 
Informacije 118,475 

 

◊ Podatki o vremenu 

Pilot lahko dobi vremenske podatke kot so vremenska poročila, napovedi ali opozorila na 

frekvenci ATIS ali VOLMET ali od kontrolorja v stolpu ali na frekvenci letaliških informacij. 

RTF   Sporočanje vremenskih podatkov 

 Maribor Stolp S5-DBS, prosim tekoče vremenske podatke 
 

 S5-DBS Maribor Stolp, veter 120 stopinj 5 vozlov, razpršeni oblaki na 2000 čevljih, temperatura 5, 
rosišče 3, QNH 1023 

 

 QNH 1023, S5-DBS 

 

◊ Stanje steze 

Informacije o stanju steze so lahko vključene v odletne ali prihodne podatke, lahko pa so prenesene 

pilotu tudi ob ustreznem času.   

RTF   Stanje steze 

 S5-DSC, steza 30 prost pristanek, pravkar pristala Cessna sporočila slab zaviralni učinek  
 

 steza 30 prost pristanek, razumem, S5-DSC 
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Pomembne fraze (podatki o vremenu in stanje steze) 

 
temperatura -2, rosišče 0 
veter s sunki (20 vozlov) 
zmerna turbulenca 

 stanje steze (številka) (stanje) 
pristajalna površina (stanje) 
pozor gradbena dela (lokacija) 
pozor ovira (lokacija) 
steza mokra/pokrita s površinami suhega 
snega 
zaviralni učinek dober/zmeren/slab 

 

◊ Izogibanje vremenu 

Vreme se ne odvija zmeraj v skladu z napovedjo in se lahko hitro poslabša. Za VFR pilota je 

pomembno, da pravočasno prepozna oblak pred seboj, da se mu lahko izogne. V kolikor mu je 

zagotovljena storitev kontrole zračnega prometa, obvesti kontrolorja o situaciji in zahteva drugo 

višino ali pot. 

RTF    Nezmožnost vzdrževanja vizualnih razmer 

  S5-DAA, ne morem vzdrževati vizualne razmere zaradi oblakov, prosim za desni zavoj do Ptuja 

 

◊ Prečkanje kontroliranega zračnega prostora 

Če želi pilot leteti skozi kontroliran zračni prostor, mora dobiti dovoljenje za vstop vanj in slediti 

navodilom kontrole zračnega prometa. Zahtevo je potrebno sporočiti pravočasno (najmanj 5 minut 

prej), vsebuje pa naj kraj in čas vstopa v kontroliran prostor. 

RTF   Prečkanje kontroliranega zračnega prostora 

 Maribor Priletna S5-DAS  
 

 S5-DAS Maribor Priletna 
 

 S5-DAS, VFR iz Murske Sobote v Celje, 15 milj severno od Maribora, vzpenjam na višino 2500 
čevljev, prosim za vzpenjanje na 4000 in prečkanje kontroliranega prostora preko ME1 in MS3 

 

 S-AS, zadrži 2500 čevljev, sporoči nad ME1 
  

 S-AS, nad ME1, 2500 čevljev 
 

 S-AS, sporoči nad MS3, vzpenjaj na 4000 čevljev 
 

  vzpenjam na 4000 čevljev, bom upošteval, S-AS 
  

 S-AS, nad MS3, 4000 čevljev 
 

 S-AS, preklopi na Ljubljana Informacije 118,475 
 

 118,475, S-AA 
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Frazeologija v priletu 

◊ Prvi klic 

Prvi klic je potrebno opraviti pravočasno, da se omogoči načrtovani vstop v šolski krog 

oziroma kontrolirano cono. Če ima letališče zagotovljen ATIS, pilot potrdi prejem z navedbo 

kode v prvem klicu. Kontrolor da pilotu ustrezna navodila. 

RTF   Vstop v kontroliran zračni prostor 

 Ljubljana Informacije S5-DBS 
 

 S5-DBS Ljubljana Informacije 
 

 S5-DBS, VFR iz Maribora v Ljubljano, višina 4000 čevljev, pričakujem NE v 24. minuti 
 

 S-BS, javi 3 minute pred NE, QNH 1012 
  

 QNH 1012, bom upošteval, S-BS   
 
 

 S-BS, 3 minute pred NE 
 

 S-BS, preklopi na Ljubljana stolp 118.0 
 

 118.0, S-BS 

 

◊ Direktni prilet 

Pilot lahko dobi dovoljenje za direktni prilet glede na prometne razmere in smer, od koder 

prihaja. 

RTF   Direktni prilet in pristanek 

 Ljubljana Stolp S5-DJP, preletam W1 na višini 4000 čevljev, prosim navodila za pristanek 
 

 S5-DJP Ljubljana Stolp, prost direktni prilet steza 12, veter 140 stopinj 8 vozlov, QNH 1013, sporoči 
finale 

 

 prost direktni prilet steza 12, QNH 1013, bom sporočil finale, S5-DJP 
 

 S5-DJP, finale steza 12 
 

 S-JP, steza 12 prost pristanek, veter 140 stopinj 8 vozlov 
 

 steza 12, prost pristanek, S-JP 

 

Druge pomembne fraze (prilet in pristanek) 
 

 sporoči vidim stezo (luči, letališče) 
vizualno koži nad / med ….. in….. 
kroži desno/levo 
(zaradi prometa, razmaka, zamude) 
prost direktni prilet 
prost pristanek 
 
 
 

 prosim navodila za pristanek 
vidim stezo 
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◊ Šolski krog in pristanek 

Pilot mora pravočasno zaprositi za vključitev v šolski krog. V šolskem krogu mora sporočati 

pozicijo z vetrom in finale, druge dele šolskega kroga pa sporoča na zahtevo. Pomembno je, 

da odda sporočilo na ustreznih mestih, ki so označena na spodnji skici.  Primeri v tem 

poglavju se nanašajo na levi šolski krog. Če gre smer kroga v desno, je treba smer navesti, 

npr.: ʹsporoči desno pozicijo z vetromʹ. Leve smeri ni potrebno navajati. 

 

Skica  : Levi šolski krog z mesti javljanja 

 

RTF  Vključitev v šolski krog in pristanek 

 Portorož Priletna, S5-DMN nad PE1, 3000 čevljev, za pristanek 
 

 S5-DMN Portorož Priletna, QNH 1021, steza v uporabi 33, nadaljuj proti letališču, spusti se vizualno 
na 1000 čevljev, sporoči vidim stezo  

 

 QNH 1021, steza v uporabi 33, nadaljujem proti letališču, spuščam se vizualno na 1000 čevljev, bom 
upošteval, S5-DMN 

 

 S5-DMN, vidim stezo 
 

 S-MN, številka 2, promet je Piper Tomahawk v finalu, steza 33, sporoči tretji zavoj 
 

 vidim promet, bom sporočil tretji zavoj, S-MN 
 

 S-MN, tretji zavoj 
 

 S-MN, steza 33, prost pristanek, veter 300 stopinj, 8 vozlov s sunki do 12  
 

 steza 33, prost pristanek, S-MN 

 

Pomembne fraze (vključitev v šolski krog in pristanek) 
 

 vključi se v levi šolski krog 
sporoči desno pozicijo z vetrom 
podaljšaj pozicijo z vetrom 
sporoči tretji zavoj 
zapusti stezo prek 
sporoči, ko boš zapustil stezo  

 za pristanek 
zapustil stezo 
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RTF   Pristanek in zapustitev steze 

 
S-MN, zapusti stezo desno, sporoči, ko boš zapustil stezo , nadaljuj proti ploščadi splošnega letalstva 
preko vozne steze A in T 

 

 zapuščam desno, nadaljujem proti ploščadi splošnega letalstva preko vozne steze A in T, bom 
upošteval, S-MN 

 

 S-MN, zapustil stezo 
 

 

◊ Neuspeli prilet 

Da bi se izognil nevarni situaciji, lahko da kontrolor pilotu navodilo, da mora izvesti neuspeli 

prilet. Pilot ponovi navodilo in se vključi v šolski krog, če ne dobi drugih navodil.  Manever 

lahko sproži tudi pilot in o tem obvesti kontrolorja s frazo ʹizvajam neuspeli priletʹ. 

  

RTF   Neuspeli prilet 

 S-JP, izvedi neuspeli prilet 
 

 izvajam neuspeli prilet, S-JP   

 

◊ Urjenje 

Za namene urjenja lahko pilot zaprosi za prilet vzdolž steze ali vzporedno z njo, brez 

pristanka. 

Kadar želi pilot pristati in ponovno vzleteti, zaprosi za dotik in odlet, če pa želi običajno 

pristati in potem ponovno vzleteti, zaprosi za pristanek in odlet. Ko urjenje zaključi, zaprosi 

za dokončni pristanek. 

RTF   Dotik in odlet 

 S-AT, pozicija z vetrom, prosim dotik in odlet 
 

 S-AT, pričakuj dotik in odlet, sporoči finale steza 14 
 

 bom sporočil finale, S-AT 
 

 S-AT, finale steza 14 
 

 S-AT, steza 14 prost dotik in odlet, veter 120 stopinj 5 čevljev 
 

 steza 14 prost dotik in odlet, S-AT 

 

 
Pomembne fraze (urjenje) 
 

 prost nizek prilet steza 
pričakuj dotik in odlet 

 prosim nizek prilet za urjenje 
prosim (za) dotik in odlet 
prosim (za) pristanek in odlet 
prosim (za) dokončni pristanek 
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Sporočila v nevarnosti in sili  

◊ Sporočila v nevarnosti 

Beseda ʹMAYDAYʹ označuje sporočilo v nevarnosti, ki jo pilot odda, kadar mu grozi resna 

in/ali neposredna nevarnost in potrebuje takojšnjo pomoč. Odda jo na frekvenci, ki jo tedaj 

uporablja ali pa preklopi na 121.500 MHz oziroma frekvenco, kjer lahko dobi boljšo pomoč. 

Sporočilo v nevarnosti naj vsebuje čim več izmed naslednjih informacij, če je le mogoče v 

danem vrstnem redu.  

Vsebina Primer 
 

Klic v nevarnosti  
 
Ime klicane postaje  
 
Klicni znak zrakoplova 
 
Vzrok nevarnosti 
 
Namen vodje zrakoplova 
 
Pozicija, višina, kurz 

 

MAYDAY MAYDAY MAYDAY  
 
Maribor Priletna 
 
S5-DAT 
 
motor ne deluje 
 
pristajam na vzletišču Cerkvenjak 
 
nad Lenartom, 4500 čevljev 

 

Kontrolor potrdi prejem klica v nevarnost z uporabo fraze ʹrazumem MAYDAYʹ. 

 S5-DAA, razumem MAYDAY 

 

Za zrakoplove ali za določen zrakoplov, ki posega v promet v nevarnosti, zaukaže tišino z 

uporabo fraze ʹnehajte oddajati MAYDAYʹ, ki traja, dokler nevarnost ni končana. 

 Vsem zrakoplovom, nehajte oddajati, MAYDAY 

ali 

 S5-DAT, nehaj oddajati, MAYDAY 

 

Vzroki nevarnosti 

 motor ne deluje / gori / izgublja moč 
zmanjkuje goriva 
močno zamrzovanje 
dim v pilotski kabini 
tehnična napaka 

             izguba orientacije (v oblaku, 
            megli) 
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◊ Sporočila v sili 

Pilot pošlje sporočilo v sili, če je ogrožena  varnost zrakoplova, potnikov ali nekega drugega 

vozila ali oseb, ki ne potrebujejo takojšnje pomoči. Sporočilo začne z besedo ʹPANPANʹ, ki jo, 

če je mogoče, ponovi trikrat.   

 

Vsebina Primer 
 
Klic v sili  
 
Ime klicane postaje  
 
Klicni znak zrakoplova 
 
Vzrok nevarnosti 
 
Namen vodje zrakoplova 
 
Pozicija, višina, kurz 

 
PANPAN PANPAN PANPAN 
 
Portorož priletna  
 
S5-PEA 
 
potnik ima zdravstvene težave 
 
prosim za pristanek 
 
nad Piranom, višina 2000 čevljev 

 
 
Vzroki sile 
 

 trk s pticami 
tehnična napaka 
potnik ima težave z zdravjem 
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Letenje s helikopterji 

Skladno z ustreznim dovoljenjem lahko helikopterji vzletajo in pristajajo tudi na drugih 

letaliških območjih in ne le na stezi, o čemer mora pilot obvestiti kontrolorja. Pri vzletu z 

vzletno-pristajalne steze se uporabi frazeologija iz spodnjega primera. 

 

RTF   Premikanje 

 Ljubljana Stolp S5-HNM, na vojaški ploščadi, Informacija C, prosim navodila za premikanje 
 

 S-NM Ljubljana Stolp, premakni se do pozicije čakanja steza 30 prek F, QNH 1003, sporoči pripravljen 
za odlet 

 

 premikam se do pozicije čakanja steza 30 prek F, QNH 1003, bom upošteval, S-NM 

 

Če pilot vzleti iz druge točke na manevrskem območju, območje opredeli v sporočilu, npr.    

ʹ(območje), pripravljen za odletʹ. 

RTF   Prilet 
 

 S5-HCB, premakni se prek B do policijske ploščadi, pozor smeti, ki jih nosi veter na vozni stezi B 
 

 premikam se do policijske ploščadi prek B, bom upošteval, S5-HCB 

 

Pomembne fraze (odlet) 
 

 premakni se do pozicije čakanja steza 
(številka) preko (pot) 
premakni se preko (označba vozne 
steze) 
premakni se po stezi (številka) 
 

 
prosim navodila za premikanje 
prosim odletna navodila iz vzletišča na 
(kraj)  
prosim navodila za lebdenje nad (točka) 
 
 
 

 

https://thenounproject.com/term/air-traffic-control-tower/146990
https://thenounproject.com/term/air-traffic-control-tower/146990
https://thenounproject.com/term/air-traffic-control-tower/146990
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Nekontrolirane operacije  

◊ Operacije izven časa delovanja služb zračnega prometa 

Na nekaterih letališčih se lahko operacije izvajajo izven objavljenega časa obratovanja enote 

služb zračnega prometa ali informacij za letenje. Za zagotavljanje varnosti, piloti v tem času 

oddajajo informacije o svoji poziciji in namenu drugim zrakoplovom, ki lahko operirajo na 

letališču ali v njegovi okolici. V oddajo vključijo ime letališča in oznako steze, ki jo nameravajo 

uporabiti.   

RTF   Vožnja in odhod 
 

 Letališče Novo mesto, S5-DBK, vozim do steze 23 
 

 Letališče Novo mesto, S5-DBK, vozim na stezo 23 za odhod 
 

 Letališče Novo mesto, S5-DBK, v zraku, zapuščam letališče v smeri proti severu 
 

 

 

 

◊ Oddajanje v prihodu 

Prvi klic je potrebno opraviti 5 minut pred prihodom na letališče. Spodnji primeri ponazarjajo 

primere oddajanj med prihodom. Piloti jih lahko ustrezno prilagodijo glede na situacijo in 

drugi promet v bližini. 

RTF   Prihod 
 

 Letališče Novo mesto, S5-DBK, na višini 2000 čevljev, vključujem se v levi šolski krog za stezo 23 
 

 Letališče Novo mesto, S5-DBK, levi šolski krog, steza 23 
 

 Letališče Novo mesto, S5-DBK, finale steza 23 

http://www.aknm.si/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=2:motorno-letenje&id=54:pa285&tmpl=component&Itemid=0
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Letališča brez kontrole zračnega prometa  

To poglavje obsega primere rabe frazeologije VFR v slovenskem jeziku na letališčih in v 

okolici letališč, na katerih ni zagotovljena storitev kontrole zračnega prometa temveč 

letališka služba informacij za letenje. 

◊ Vožnja in odlet 

Operater zemeljske postaje zagotovi informacije glede vožnje in zasedenosti steze.      

RTF  Vožnja in vzlet 

 Letališče Lesce S5-DJJ, dober dan 
 

 S-JJ, Letališče Lesce, dober dan 
 

 S-JJ, pozicija ploščad pred hangarjem, preizkus zveze 
 

 S-JJ,  slišim za 5 
  

 S-JJ, prosim dovoljenje za vožnjo za delo v coni Vrba 
 

 S-JJ,  vozi do steze 14, veter 160 stopinj 2 vozla, sporoči pripravljen za odlet 
  

 vozim do steze 14, bom upošteval, S-JJ 
 

 S-JJ, na točki čakanja, pripravljen za odlet 
 

 S-JJ, steza 14 prosta, veter 100 stopinj 3 vozle, sporoči začetek dela v coni  
 

 steza prosta, bom upošteval, S-JJ 
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◊ Urjenje 

Za namene urjenja lahko pilot zaprosi za izvajanje šolskih krogov, prilet vzdolž steze ali 

vzporedno z njo brez pristanka, dotik in odlet, pristanek in odlet, delo v coni ali simulacijo 

odpovedi motorja. Ko urjenje zaključi, zaprosi za pristanek. 

RTF  Urjenje (šolski krogi) 

 S5-DJJ, pripravljen za odlet, šolski krogi 
 

 S-JJ, steza prosta, v uporabi levi šolski krog, javi pozicijo z vetrom 
 

 levi šolski krog, sporočim pozicijo z vetrom, S-JJ 
 

 S-JJ, pozicija z vetrom, steza 14 
 

 S-JJ,  sporoči finale 
  

 bom sporočil finale, S-JJ 
 

 S-JJ, finale steza 14, za dotik in odlet 
 

 S-JJ, steza 14 prosta, veter 130 stopinj 2 vozla 
 

 steza prosta, S-JJ 

 

RTF  Urjenje (delo v coni) 

 Lesce S-JJ, cona Vrba, 2000 čevljev, pričetek dela v coni 
 

 S-JJ, razumem, sporoči konec dela v coni 
 

 sporočim konec dela v coni, S-JJ 
 
  

 Lesce S-JJ, konec dela v coni, prosim navodila za pristanek 
 

 S-JJ,  vključi se v desni šolski krog, sporoči pozicijo z vetrom 
  

 desni šolski krog, sporočim pozicijo z vetrom, S-JJ 
 

 

RTF  Urjenje (simulacija odpovedi motorja) 
 

 Lesce S-JJ, vzpenjam po levem šolskem krogu, za imitacijo odpovedi motorja 
 

ali  

 Lesce S-JJ, končal delo v coni, prosim za dovoljenje za imitacijo odpovedi motorja 
 

 S-JJ, sporoči minuto pred pričetkom imitacije 
  

 sporočim minuto pred pričetkom, S-JJ 
 

 Lesce S-JJ, minuta pred pričetkom imitacije 
 

 S-JJ, steza prosta, veter 130 stopinj 2 vozla 
 

 steza prosta, S-JJ 
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◊ Prilet 

Operater zemeljske postaje zagotovi informacije za vključitev v šolski krog in pristanek, pilot 

pa jih upošteva. Operater daje le informacije in ne navodil in dovoljenj.       

RTF   Vključitev v šolski krog in pristanek 

 Letališče Lesce S5-DJJ, dober dan 
 

 S-JJ Letališče Lesce, dober dan 
 

 S-JJ, pozicija W2, na višini 3000 čevljev, prosim navodila za pristanek 
 

 S-JJ,  vključi se v levi šolski krog, steza 14, sporoči pozicijo z vetrom 
  

 vključi se v levi šolski krog, steza 14, bom sporočil pozicijo z vetrom, S-JJ 
 

 S-JJ, pozicija z vetrom 
 

 S-JJ, sporoči finale steza 14  
 

 sporočim finale, S-JJ 
 

 S5-DJJ, finale steza 14 
 

 S-JJ, steza prosta, veter 100 stopinj 2 vozla 
 

 steza prosta, S-JJ 
 

 S-JJ, sporoči, da si zapustil stezo 
 

 S-JJ, zapustil stezo 

 

 

 

 

 

http://www.opensoaring.com/Novice/Slike_novice_15/DPJt0494.jpg
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Jadralno letenje 

 

◊ Odlet 

RTF  Vzlet in odmetavanje vrvi 

 Bovec Blanik 10, preizkus zveze 
 

 Blanik 10, slišim za 4 
 

 Blanik 10, pripravljen za odlet 
 

 Blanik 10, razumem 
 

 S-AR, steza prosta 
 

 steza prosta , S-AR 

 

 Bovec Blanik 10, odpel 
 

 Blanik 10, razumem 

 

 S-AR, za odmetavanje (vrvi) 
 

 S-AR, nadaljuj steza 07, za odmetavanje 
 

 S-AR, vrv odvržena (uvlečena) 
 

 S-AR, (vrv odpadla) sporoči finale steza 25 
  

 S-AR, finale steza 25 
 

 S-AR, steza prosta, veter 120 stopinj 5 vozlov 
  

 steza prosta, S-AR 

 

◊ Jadranje 

RTF  Jadranje 

 Cirus 16 Podpeč, sporoči pozicijo 
 

 Cirus 16, nad Krvavcem, višina 4000 metrov, vzpenjam 3 metre na sekundo 
 

 Cirus 16 
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◊ Prilet 

RTF  Prilet 

 Podpeč Blanik 10, nad Grintavcem, višina 2000 metrov, smer Podpeč 
 

 Blanik 10, preklopi na Ljubljana Priletna na 118.750 za prečkanje TMA Ljubljana  
 

 118.750, Blanik 10 

 

 Ljubljana Priletna Blanik 10, nad Krvavcem, višina 1800 metrov, prosim za prečkanje TMA Ljubljana 
 

 Blanik 10, nadaljuj naravnost do S3, pokliči nad letališčem Ljubljana 
 

 nadaljujem naravnost do S3, bom upošteval, Blanik 10 
 

 Blanik 10, nad letališčem Ljubljana, višina 1700 metrov v smeri proti S3 
 

 Blanik 10, sporoči preletanje S3, pozor nasproti leti lahko letalo 
  

 bom upošteval, vidim letalo, Blanik 10 
 

 Blanik 10 preletam S3, višina 1500 metrov 
 

 Blanik 10, preklopi na Podpeč  123.500 
 

 123.500, Blanik 10 

 

 Podpeč  Blanik 10, cona Podpeč , kolo izvlečeno in zavarovano 
 

 Blanik 10 Podpeč, steza  26 prosta, pristani na T 
 

 steza 26 prosta, bom upošteval, Blanik 10 
 

 

 

 

 

 

https://thenounproject.com/term/air-traffic-control-tower/146990
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Letenje z baloni 

 

 

Pilot balona vzpostavi kontakt s kontrolo zračnega prometa po vzletu. Kontrolorju sporoči 

svojo pozicijo, načrtovano višino in smer leta. Če se višina leta spremeni, pilot balona o tem 

obvesti kontrolo zračnega prometa. Kontrolor mu pove, pod katerimi pogoji lahko nadaljuje 

let in da naj sporoči, ko bo pričel manever pristajanja. 

 

RTF  V zraku 

 Ljubljana Informacije S5-ORP, vzletel na Barju v 15. minuti, nameravana višina 2000 čevljev, proti 
Igu 

 

 S5-ORP Ljubljana Informacije, razumem, QNH 1002, Squawk 7001, sporoči pred pristankom 
 

 QNH 1002, Squawk 7001, bom upošteval, S5-ORP 
 

 

RTF  Sporočanje pozicij 

 S5-ORP Ljubljana Informacije, sporoči pozicijo 
  

 Ljubljana Informacije S5-ORP, nad Mateno, višina 2000 čevljev , smer letenja  vzhod    

 

RTF  Sporočanje sprememb višine 

 Ljubljana Informacije S5-ORP, prosim vzpenjanje / spremembo višine 
 

 S-RP Ljubljana Informacije, dovoljeno do 4000 čevljev 
  

 dovoljeno do 4000 čevljev, S-RP 

 

 

 

 

https://thenounproject.com/term/air-traffic-control-tower/146990
https://thenounproject.com/term/air-traffic-control-tower/146990
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RTF  Pristanek 

 Ljubljana Informacije S5-ORP, začenjamo postopek pristajanja 
 

 S-RP Ljubljana Informacije, razumem, sporočite po pristanku. Želite zapreti načrt poleta? 
  

 bom upošteval, zapiram načrt poleta, S-RP      

 
ali 

 

 bom upošteval, bom sporočil po pristanku po telefonu, S-RP     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thenounproject.com/term/air-traffic-control-tower/146990
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