
MATEVŽ LENARČIČ
2X SOLO POLET OKROG SVETA

POSEBNI GOSTI

PIPISTREL
Z LETALOM TAURUS ELECTRO

ROTAX IN LYCOMING
PREDAVANJA O VZDRŽEVANJU

VW KLUB DOLENJSKE IN BELE KRAJINE
11. MEDN. SREČANJE ZRAČNO HLAJENIH VW VOZIL

VABLJENI NA EDINSTVENI FLY-IN & EXPO DOGODEK V SREDIŠČE ALPSKEGA TER SREDOZEMSKEGA SVETA, PANONSKE NIŽINE IN KRASA.  

FLY IN & EXPO 2015
26 - 28 JUNIJ

ŠENTVID PRI STIČNI
SLOVENIJA

www.lk-sentvid.com
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PRIJAVA NA DOGODEK : www.lk-sentvid.com
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26 - 28 JUNIJ 2015
Dogodek se bo odvijal med 

26. in 28. junijem 2015. 

Vsa pomembnejša obvestila, 

usmeritve in napotki v zvezi z 

dogodkom bodo na voljo na 

spletni stani www.lk-sentvid.com 

EDINSTVENI FLY-IN & EXPO DOGODEK V REGIJI

Fly-in: 

petek popoldne

Fly-out: 

nedelja popoldne

Udeleženci: 

   - piloti 
  - padalci 
  - modelarji 
  - klubi 
  - letalske šole 
  - avio podjetja 
  - navdušenci 

NEPOZABNO DRUŽENJE S PRIJATELJI IN DRUŽINO

V primeru slabega 

vremena bo dogodek 

prestavljen na: 3 - 5 julij
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AKTIVNOSTI NA DOGODKU
Organizirali bomo različne družabne aktivnosti, ki bodo navdušile še tako zahtevne 

udeležence. Vzporedno bomo izvajali turistični program z ogledi okoliških destinacij.

ODVEČNA TEŽA NI POTREBNA

Varčujte s prostorom na letalu in namesto 

nepotrebne prtljage zraven povabite še kakšnega 

potnika. Vso hrano in pijačo bomo člani letalskega 

kluba zagotovili po ugodnih cenah. Možni bodo 

tudi najemi žara, koles, miz in klopi,...

CAMPING IN 
NOČITEV
Za udeležence Fly-in dogodka bo na 

voljo lastni camping prostor ob letalu. 

Po predhodni najavi bomo zagotovili 

ustrezne najeme šotorov.

Večjim zaključenim družbam (letalski 

klubi in šole, avio podjetja,...) bomo 

predhodno uredili skupno površino z 

možnostjo najema dodatnih storitev, 

elektrike, vode, miz in klopi,...

Organizirali bomo prevoze do bljižnjih 

hotelov in prenočišč. V nočnem naču bo 

na letališču ogranizirano varovanje letal 

in razstavne infrastrukture.
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LETALSKI KLUBI IN 
ŠOLE
Dogodek je izjemna priložnost za letalske 

klube in šole, da na njem predstavijo 

svojo dejavnost ter letala, si medsebojno 

izmenjajo znanje, izpovedo marsikatero 

izkušnjo, se zraven nasmejijo in obenem  

razširijo krog poznanstev.

Fly-in bo zagotovo nepozabna izkušnja za 

celotno družino in prijatelje, ki so v letalstvo 

vsak dan v letu vpeti le posredno. Družine 

bodo na dogodku deležne popustov pri 

hrani, pijači ter plačilu večine storitvenih 

dejavnosti.

PREDSTAVITEV 
PODJETIJ
Vsi pokrovitelji dogodka bodo jasno 

izpostavljenih na vidnih mestih.

Na EXPO površini se bodo predstavili 

različni trgovci in proizvajalci letalske 

opreme z lastno ali najeto razstavno 

infrastrukturo.  V najem bomo ponudili 

različno kvadraturo z možnostjo 

različnih nadgradenj (parking za 

avtomobile, elektrika, voda, dodatna 

osvetlitev, promocija na odru,...). 



MODELARJI

PADALSKI PROGRAM

LETENJE V SKUPINI
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TEKMOVNJA MED PILOTI

PRAKTIČNI PREIZKUSI ZNANJ

PREDSTAVITEV LETAL KLUBOV 

OLDTIMERJI



MEDNARODNI DOGODEK

Osrednji program Fly-in dogodka bo namenjen letalskim aktivnostim za vsakega 

letalskega navdušenca.  

SLOVENIJA, HRVAŠKA, AVSTRIJA, NEMČIJA, ITALIJA, 
MADŽARSKA, SRBIJA IN DRUGI
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UŽIVAJTE NA TLEH ALI SODELUJTE 
Z OSTALIMI TEKMOVALCI

S predhodnjo rezervacijo si lahko vsak zagotovi svojo 

udeležbo na tekmovanjih različnih kategorij (primer PPL - 

pristajanje na točko, ostri zavoji,  short field take off , ipd).



LJUBLJANA
Ljubljana je politično, znanstveno in kulturno 

središče slovenskega naroda ter hkrati največje 

mesto v Sloveniji in njen najpomembnejši 

gospodarski center.

V Ljubljani se staro ljubeznivo prepleta z novim 

in zdi se, da je zgodovina vseh petih tisočletij, 

kolikor je stara naselbina na tem mestu, 

mesto pripravljala za to, da postane državna 

prestolnica. Posrečilo se ji je ohraniti sledove 

vseh obdobij bogate zgodovine.

Ogled Ljubljane bomo zagotovili z ustreznimi avtobusnimi prevozi v soboto in nedeljo. Ogledali si 

bomo staro mestno jedro in si moči okrepili s tradicionalnim slovenskim kosilom.

2
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TURISTIČNI PROGRAM

1

PANORAMSKI POLETI IN VODENI NALETI
Organizirali bomo panoramske polete po Sloveniji po ugodnih cenah. Udeležencem z lastnimi letali 

bomo omogočili vodene nalete nad najbolj atraktivne destinaje sosednjih občin. 
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SAMOSTAN STIČNA
Stična se nahaja v neposredni bližini letališča. 

Znana je po cistercijanskem samostanu, ki je 

edini še delujoči te vrste v Sloveniji. Po ogledu 

samostana se bomo razvajali v dobrotah domače 

kuhinje in spili kapljico rujnega vina.

3

4

5

6 VINSKA KLET IN 
DOMAČE DOBROTE
Popoldanski Izlet je namenjen ljubiteljem vina 

in vsem kulinaričnim sladokuscem. Po ogledu 

domače vinske kleti bodo udeleženci poizkusili 

Kranjsko klobaso in ostale domače dobrote.

OTOČEC
Grad Otočec, dragulj, ki vstaja iz meglic reke 

Krke, je edini vodni grad na Slovenskem in 

daleč naokoli. Njegovi temelji so bili postavljeni 

v srednjem veku, današnjo podobo pa so mu 

začrtali v renesansi. Voden ogled s kosilom.

IZVIR REKE KRKE
Zaradi nezahtevnih brzic in številnih manjših 

naravnih jezov pomeni Krka zajamčen užitek 

za vse, ki boste prvič sedli v kajak, zaradi svoje 

drugačnosti pa je zelo privlačna tudi za izkušene 

kajakaše. Dogodivščina z vključenim kosilom.
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FLY PIKNIK ALPE-ADRIA
Po Fly-in dogodku bomo v primeru zadostnih prijav in lepega vremena organizirali 

2 dnevni nalet po Sloveniji ter Hrvaški z lastnimi letali udeležencev.

Zjutraj si bomo ogledali 

mali letalski muzej. Pred 

opoldnevom bomo poleteli 

proti športnemu letališču na 

Lošinju (LDLO). Po kosilu 

bomo polet nadaljevali nad 

severnim delom Dugega 

otoka in si vmes ogledali še 

otoke Cres, Rab in Krk.

Polet bomo zaključili v 

popoldanskih urah z lastnimi 

poleti udeležencev na izbrana 

izhodna letališča (SLO, HR, IT, 

AU, HUN).

SLOVENSKI BISER & HRVAŠKI OTOKI V 2 DNEH
Iz Šentvida pri Stični bomo v ponedeljek zjutraj poleteli do hribovitega Bovca (LJBO), kjer se bomo 

okrepčali in dopoldne aktivno preživeli v naravi (rafting, ZIP line). Popoldne se bomo odpravili do 

Potroža (LJPZ), kjer bomo opravili carinski postopek in nato let nadaljevali na letališče Vrsar (LDPV).
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SLOVENIJA, ŠENTVID PRI STIČNI
Višina: 1030’ / 314m 

GEO: N45 56.7 E014 51.3 - 1 NM jugozahodno od Šentvida 

Radio: Šentvid 123.50 (Slo, Ang), Ljubljana info. 118.475 FIS 

VPS: 14/32, trava - 550x20 m (700x30 m STRIP), 5.5 t AUW 

Info za pilote: www.lk-sentvid.com/info
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V zletišče Šentvid pri Stični se nahaja v središču Slovenije, z enostavim dostopom iz 

vseh okoliških držav. Ponašamo se z urejeno travnato stezo ter vso potrebno letališko 

infrastrukturo. Iz našega vzletišča v pol ure priletite nad Jadransko morje (IT, HR), se povzpnete 

visoko nad Alpe (AU) ali pa s Prekmurja le v nekaj minutah prispete do Blatnega jezera (HUN). 

Iz vzletišča imate omogočen hiter dostop do okoliških turističnih destinacij in ene najlepših 

prestolnic v Evropi.


