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Interdisciplinarna skupina študentov je v okviru projekta 
RUARDI in pod mentorstvom iz poslovnega in 
univerzitetnega okolja raziskala konkreten izziv na 
specifičnem področju preučevanja ter predlagala različne 
rešitve za dolgoročni razvoj mestnega vzletišča RUARDI v 
Zagorju ob Savi. 

S projektom so želeli zagotoviti širšo umeščenost vzletišča v 
življenje mesta. Dolgoročna vizija je oblikovanje letalskega 
podjetniškega vozlišča, ki bi delovalo kot visokotehnološki 
inovacijski ekosistem in multiplikator družbeno-
gospodarskega razvoja. Nosilec razvojne pobude je podjetje 
Aeroform, ekskluzivni partner podjetja Pipistrel na področju 
šolanja in testiranja letal, prejemnik številnih nagrad za 
inovacije (na primer SFI in GZS 2014). V povezovanju 
različnih fakultet Univerze v Ljubljani so z gradbeno-
arhitekturnih, fizikalnih in prostorsko-socioloških vidikov 
izdelali interdisciplinarne študije širitve in optimizacije 
obstoječega vzletišča, njegove integracije v širši prostor, 
pravnoformalnih izvedbenih postopkov ter gospodarskih 
družbenih potencialov za spodbujanje podjetništva in 
inovativnosti, vezanih predvsem na letalstvo.

Mestno vzletišče RUARDI
Vzletišču Ruardi se kot enemu manjših vzletišč ponuja 
edinstvena priložnost privabljanja nove skupine uporabnikov. 
Ta nastaja z razvojem električnih letal in letal za osebno zračno 
mobilnost, ki bodo spremenila ustaljene načine potovanja in 
posledično gospodarstvo.

Prenos znanja
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Manjša letališča bodo dobila priložnost za rast in razvoj, 
pozitivni učinki pa bodo okrepili lokalno gospodarstvo 
(EPATS, 2008).

Prva smer vizije razvoja vključuje ohranitev delovanja 
Aerokluba Zagorja ob Savi in rekreativnega letenja, naslednja 
vključuje privabljanje letalske industrije in podjetij, ki so 
vezana na letalske operacije. Tretji del vizije razvoja je 
umeščanje vzletišča Ruardi kot mestnega vzletišča prihodnosti 
in  integracija sodobnih letalskih panog, kot je osebna 
elektrozračna mobilnost.

Vzletišče RUARDI: razvoj in umeščanje alternativnih 
rešitev za degradirano industrijsko okolje  
Zračni promet in industrija, vezana na letalstvo, sta lahko pomemben družbenogeografski 

in gospodarski dejavnik v prostoru, saj imata ob primerni obravnavi in integraciji močan 

vpliv na razvoj okolja, lokalne skupnosti, organizacijo prostora in podjetništva. Širitev 

obstoječega zagorskega vzletišča RUARDI ponuja priložnosi za razvoj visokotehnološke 

industrijske cone, ki privablja in povezuje različna podjetja, vezana na letalsko industrijo,  

ter spodbuja inovativne projekte, ki imajo lahko dolgoročne pozitivne »spil-over« učinke   

na celotno regijo. Zasavje namreč velja za degradirano industrijsko območje ter se sooča           

s problemi visoke brezposelnosti, prostorske deformacije, onesnaženosti in bega 

možganov. Tako degradirana območja lahko razvojno napredujejo le s pozitivno vizijo ter  

umeščanjem novih dejavnosti in rešitev v soglasju s prebivalstvom in lokalno skupnostjo. 

Tak je tudi projekt RUARDI, ki je bil izveden v operaciji »Po kreativni poti do praktičnega 

znanja« v sodelovanju z interdisciplinarno skupino študentov z Univerze v Ljubljani (UL) 

skupaj s pedagoškimi mentorji UL, tudi z različnih fakultet, ter delovnimi mentorji iz IRI UL  

in podjetjem AEROFORM.

Loreta Stojčevski

Sašo Knez

Jure Vetršek
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Prenos znanja

Da bi na tem vzletišču lahko pristajalo čim več različnih tipov 
letal, je stalno prisotna želja, da bi stezo podaljšali. Trenutne 
razmere (razmočenost steze, megla) dopuščajo približno 60 
letalnih oziroma operativnih dni na leto. Ker je obstoječa steza 
prekratka (417 m), je bil glavni cilj poiskati rešitev, ki bi 
omogočala podaljšanje steze (500 m). Vzletišče leži na 
hribovitem terenu, zato je ta naloga še toliko zahtevnejša. Na treh 
straneh vzletišča je teren strmo odrezan, na severozahodni pa se 
vzletišče nadaljuje visoko v hrib. Med analizo terena smo našli 
nekaj različnih rešitev. Od možne gradbene konstrukcije, ki bi 
podaljšala stezo v dolino kot »letalonosilka«, do nasutja terena,   
s čimer bi povečali površino za vzletno-pristajalno stezo.        
Med vsemi možnostmi se je izkazalo, da največ pridobimo        
pri zamiku steze za 6°. Z vkopom objektov bi dobili velike 
hangarske površine, stezo pa bi z minimalnim nasutjem 
podaljšali na 500 m.

Študenti in delovna mentorja smo projekt predstavili tudi 
Oddelku za okolje in prostor na Občini Zagorje ob Savi, kjer so ga 
umestili v občinski prostorski načrt, kar predstavlja korak k 
izpolnjevanju vizije razvoja vzletišča Ruardi. 

Vizija moderniziranega mestnega vzletišča Zagorje je proces, ki 
se bo razvijal skozi čas. Če lahko sodimo po razvoju letalske 
tehnologije, bo tempo razvoja tega projekta čedalje hitrejši. 
Zaradi obsežnosti del je projekt smiselno izvajati po fazah, ki se 
skozi čas sestavijo v celoto. Primarni cilj je zagotoviti polno 
operativnost vzletišča vse leto, nato pa glede na potrebe širiti 
vzletišče oz. program in infrastrukturo.
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