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PVD Sever - Gorenjska je že pred leti med temeljne naloge delovanja uvrstilo tudi sodelovanje s
sorodnimi društvi, zvezami in drugimi organizacijami ter krepitev prijateljstva z njihovimi člani. Skladno s
tem je naše društvo, po predhodnem dogovoru s predsednikom PVD Sever - Specialna enota, Janezom
Portirjem, v četrtek, dne 21.11.2019 sodelovalo pri soorganizaciji in izvedbi strokovne ekskurzije na
Gorenjsko in sicer na letališče Jožeta Pučnika - Ljubljana in nekdanji mejni prehod na Jezerskem vrhu.
Dvanajst naših veteranskih kolegov iz PVDS Sever – Specialne enote je tako okoli 8. ure zjutraj prispelo
pred objekt PLP Brnik, na letališču Jožeta Pučnika - Ljubljana, kjer so jih pričakali: podpredsednika PVD
Sever – Gorenjska Ivan Hočevar in Damjan Renko, vodja našega odbora Kranj Gortan Simončič in
pomočnik komandirja PLP Brnik Sašo Brcar.
Ob 8.50 uri je nato v predavalnici PLP Brnik podpredsednik društva Ivan Hočevar pozdravil udeležence
ekskurzije in predstavil program ekskurzije ter nato predal besedo svetovalcu uprave podjetja FRAPORT
Slovenija, d.o.o., Stanetu Bobnarju, ki je udeležencem ekskurzije v strnjeni obliki najprej predstavil
zgodovinski pregled delovanja podjetja, nato pa je opisal še štiri bistvene poslovne stebre delovanja
podjetja in sicer: letališke storitve in zemeljska oskrba, komercialne dejavnosti, tovor in Fraportova
letalska akademija.
Za njim je sledil nastop pomočnika komandirja PLP Brnik, Saša Brcarja, ki je najprej na kratko predstavil
delovanje enote v poosamosvojitvenem obdobju, v osrednjem delu nastopa pa je nato opisal delovanje
enote v obdobju po novembru 2006, ko je le-ta zaradi sprememb nacionalne letalske zakonodaje
prenehala opravljati naloge s področja izvajanja varnostnih pregledov potnikov in njihove ročne prtljage.
Predstavil je tudi današnje trende s področja izvajanja nalog Policije na področju zagotavljanja varnosti
letalskega prometa, schengenske in tujske zakonodaje.
V nadaljevanju je podpredsednik društva, Ivan Hočevar izvedel predstavitev dogajanja na območju
letališča Brnik v času osamosvojitvenih procesov in v osamosvojitveni vojni ter pri tem odgovoril tudi na
nekaj vprašanj kolegov.
Zatem je sledil premik udeležencev ekskurzije v javni del centralne letališke stavbe, kjer jih je vodja
ogleda (vodja sektorja za oskrbo letal) iz podjetja FRAPORT Slovenija, d.o.o. seznanil z osnovnimi
postopki in informacijami ter postopki prijave za let, postopki varnostne kontrole itd. Nato pa so se
udeleženci ekskurzije napotili preko varnostne kontrole na službenem prehodu na varovano območje
letališke platforme (op.: air side), kjer so jim bili pojasnjeni osnovni postopki pri oskrbi letal. Opravljena
je bila še vožnja z letališkim avtobusom po letališki platformi, pri čemer so si lahko ogledali posamezne
objekte vključno z gradbiščem novega potniškega terminala.
Sledil je ogled operativnih prostorov gasilsko reševalne službe, kjer je službujoči vodja izmene predstavil
organiziranost in naloge te službe. Hkrati je le-ta na kratko predstavil tudi troje jurišnih gasilskih vozil, ki
so v osnovi namenjena izključno izvajanju interventnih gasilskih nalog na območju letališča.
Sledil je obisk in predstavitev dejavnosti tim. Fraportove letalske akademije, ki skupaj s svojimi partnerji
ponuja širok nabor usposabljanj, tako s področja letalstva kot s področja kriznega upravljanja ter zaščite
in reševanja. Akademija trenutno izvaja 36 vrst usposabljanj, ki potekajo na različnih lokacijah po
Sloveniji, Nemčiji in Bolgariji ter na lokacijah posameznih strank. Vodja akademije nas je popeljal tudi na
kratek ogled novega objekta, ki je bil zgrajen z namenom usposabljanja letališkega osebja s celega
sveta. Ogledali smo si moderno opremljene učilnice, krizno - komandni center in taktični simulator
podjetja Rosenbauer za vožnjo in virtualne rešitve. Zaradi dežja žal ni bil možen ogled vadbenega
poligona, ki se razprostira na približno 13.000 m2 površin, kjer je tudi simulator za gašenje v velikosti

letala znamke Airbus, tip A-320, mobilni helikopterski simulator, najnovejši model letališkega gasilskega
vozila Panther 6x6 ter letalom tipa CRJ-200, na katerem potekajo usposabljanja na temo izvleke letal.
Ekskurzijo na območju letališča je skupina zaključila z obiskom in predstavitvijo kontrole zračnega
prometa, kjer sta predstavnica za stike z javnostmi in vodja sektorja za zračni promet najprej predstavila
organizacijsko strukturo samega podjetja, ki je s svojim visoko usposobljenim tehnološkim kadrom
usposobljeno za varno, kakovostno in učinkovito izvajanje dejavnosti vodenja in kontrole zračnega
prometa v zračnem prometu R. Slovenije v vseh fazah letov zrakoplovov in varnega poteka prometa na
letališčih, izdajanja letalskih informacij in nadgradnje, uvedbe ter vzdrževanja sistemov in naprav za
vodenje in kontrolo zračnega prometa. Predstavljen je bil tudi zgodovinski razvoj in bodoče smernice
razvoja področja zračnega prometa ter postopki sodelovanja z državnimi organi, predvsem pa z MORS in
Slovensko vojsko, v zvezi zagotavljanja nacionalne varnosti in suverenosti slovenskega zračnega
prostora. Udeleženci ekskurzije so si ogledali tudi osrednjo operativno dvorano, kjer jim je bilo v živo
predstavljeno delo kontrolorjev letenja po posamičnih segmentih.
V nadaljevanju je delegacija v sestavi: predsednik PVDS – Specialna enota, Janez Portir in
podpredsednika PVD Sever – Gorenjska Ivan Hočevar in Damjan Renko položila venec pri spominskem
obeležju pred objektom PLP Brnik, s katerim je društvo skupaj z drugimi deležniki, v letu 2011 obeležilo
spomin na osamosvojitvene dogodke na območju letališča med 27.6.1991 in 5.7.1991.
Ekskurzija se je nato nadaljevala z obiskom Jezerskega vrha, kjer je pisec teh vrstic kot takratni
komandir PMM Jezersko udeležencem ekskurzije opisal delovanje enote v predosamosvojitvenem
obdobju in med osamosvojitveno vojno.
Zaključek ekskurzije se je odvil v prijetnem ambientu gostišča ob Planšarskem jezeru na Zg. Jezerskem,
kjer je po dobrem kosilu večina udeležencev ekskurzije izrekla vrsto pohval glede same izvedbe
organizacije ekskurzije ter na predstavljene vsebine. Seveda je stekla tudi beseda o času, ko smo skupaj
ustvarjali novo državo ter o možnostih nadaljnjega sodelovanja obeh društev. V okviru PVD Sever Gorenjska je šlo že za drugi tak primer sodelovanja z eno od članic Združenja društev Sever, ki se je
ponovno izkazal kot za zelo pozitivnega, s čimer bi veljalo nadaljevati.

