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Zadeva: 1. REDNA LETNA SEJA  PODKOMISIJE ZA LETENJE S PROSTOLETEČIMI  MODELI 
 

Vljudno vas vabim na 1. redno sejo  podkomisije za letenje s prostoletečimi 
modeli pri LZS, ki bo dne 29.12.2020 ob 17. uri, 

preko aplikacije Microsoft Teams 
 
Na seji lahko sodelujejo  predstavniki društev, ki so na LZS plačala kotizacijo  za dejavnost F1 za 2020 . 
V kolikor iz posameznega društva na seji ne bo sodeloval  registrirani predsednik društva, naj mi 
predsednik društva pošlje pooblastilo , ali sporočilo, koga pooblašča , po mailu. 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Izvolitev dveh overovateljev zapisnika  
2. Pregled dela v letu 2020 
3. Plan dela v letu 2021 
4. Poročilo o dogajanju   LZS, povezanem z modelarstvom-prosti let , sklepih IO, sredstvih za 

reprezentance ter o aktivnostih LZS glede OKS v zvezi s kategorizacijo športnikov. 
Usposabljanje strokovnih delavcev po Zakonu o športu.  

5. Potrditev državnih reprezentanc in izbira vodij reprezentanc 
6. Izbira organizatorjev državnih prvenstev  
7. Odstop predsednika podkomisije , predlogi in volitve novega 
8. Koledar tekmovanj za leto 2021 
9. Razno  

 

- AD/4 Sestanek IO LZS je v soboto 26.12., zato bom lahko o tej točki več povedal osebno. Kot 
kaže, smo sprejeti ponovno v sistem kategorizacije, so pa merila poostrena, saj je kriterij 
najmanj 100 registriranih športnikov na panogo. Ker dronov še ni pod LZS, moramo najti skupni 
jezik z RC modelarji-jaz rešitev vidim v tečajih  kategorije F1N, včlanjevanju mladincev v klube ter 
izvedbo DP v tej kategoriji. Prosil bi, če razmislite  ter poveste svoje predloge. Usposabljanje 
strokovnih delavcev po Zakonu o športu. Program je dokončno  potrjen iz strani MŠ 11.11. IO se 
bo odločil, kako izpeljati zadevo, da bo sprejemljivo za vse. 
Praviloma je potrebno izpeljati 80 urni program in moraš biti vsaj 80% prisoten. Celotna 
organizacija bo na LZS, ki bo izpeljal izobraževanje ter po opravljenem izobraževanju evidentiral  
statuse .Klubi to nujno potrebujejo če hočejo dobivat sredstva  od občin, kategorizacij, itd 

- AD/5: V prilogi pošiljam tabelo za izbiro reprezentance, po dopolnjenem pravilniku. 
Reprezentanci bi nastopili na SP v Franciji ( pod pogojem, da se Covid situacija razčisti. Zaenkrat 
iz CIAM ni konkretnih informacij.) 

- AD/6:  Do roka , navedenega v razpisu za organizatorje DP 2021 ni   prispela nobena  kandidatura 
za organizacijo DP Zaradi tega  se razpis s soglasjem Športne komisije podaljšuje do seje 
podkomisije. 

- AD/7 : Glede na situacijo doma, ki mi ne omogoča aktivnega sodelovanja in prisotnosti na 
tekmovanjih, kar bi bilo dobrodošlo  za normalno delo, sem se odločil, da odstopim z mesta 
predsednika naše  podkomisije. Za pomoč pri dosedanjem delu se iskreno zahvaljujem Bogdanu, 
ki me je ničkolikokrat »rešil« pri pripravi gradiva in ostalih tehničnih nalogah. Pogovarjal sem se s 



 
 

Tomažem Hribarjem, ki je pripravljen voditi našo podkomisijo (največ en mandat, to je naslednja 
štiri leta), Bogdan pa mu je obljubil »administrativno« pomoč in »tehnično servisiranje«…. Zato , 
kot »bodoči bivši« predsednik predlagam Tomaža za predsednika naše podkomisije. V kolikor ima 
kdo še kakšen drug predlog za novega predsednika, naj sporoči najkasneje do 24.12. do 12.00, da 
lahko obvestim društva. 

 
Prosim, da že pripravite kandidature za organizacijo tekmovanj v letu 2021. Kljub temu, da ste verjetno 
tudi ostali že lačni tekmovanj, bi v primeru zgodnje spomladanskega termina svetoval še rezervni termin 
v jeseni, predvsem zaradi nepredvidljive situacije s Covid 19. januar pa je verjetno preoptimističen. 
 
Predlagam, da pregledate dnevni red ter se po potrebi glede določenih točk pogovorite v društvih. Tako 
bodo predstavniki klubov sodelovali na sestanku s potrjenimi stališči in bo lahko delo podkomisije 
potekalo hitreje. Po potrebi lahko na osnovi konstruktivnih predlogov tudi dopolnimo dnevni red. Glede 
na to, da bo seja potekala na daljavo, že vnaprej prosim za strpnost in razumevanje, predvsem v debatah, 
kajti naenkrat lahko govori le eden. Pri glasovanju se bomo držali sistema, da bo vsaj posameznik posebej 
vprašan za svoj glas, ki ga bom zapisal, saj ni nujno, da bodo imeli vsi kamere.  
 

 

Prosim, da se sestanka zagotovo udeležite.  
 
Novo mesto 21.12.2020 
          MK PK LPLM 
                                                                    Predsednik 
                                                                                               Damjan Žulič  
 


