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ZAPISNIK S SESTANKA PODKOMISIJE ZA LETENJE S PROSTOLETEČIMI MODELI , KI JE ZARADI 
UKREPOV IN RAZMER V ZVEZI S COVID-19 potekal na daljavo preko aplikacije Microsoft Teams 
dne 29.12.2020 z začetkom ob 17.00 
 
Prisotni:  Boštjan Bagari -  AK M. Sobota, Bogdan Lemut-DM Pomurja, Dragan Stankovič - AK Krka, 
Klavdij Beltram- LMK Miren,  Stojan Pirih-MK Tolmin, Damjan Meolic-MK Ftič Moravske Toplice,  
Dušan Slokar-MD Ventus,  Bogdan Vrtovec,-GKMT Nova Gorica, Regidij Kete-AK Josip Križaj 
Ajdovščina,  
Ostali prisotni: Damjan Žulič, AK Krka-predsednik KM PLM,  Hribar iz AK Krka -podpredsednik, 
Miha Lemut, DMP, Matija Hrast MK Tolmin, Anže Gaberšček, MK Tolmin, Simon Beltram,LMK 
Miren 
 
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,  
 
1. Izvolitev dveh overovateljev zapisnika 

Na osnovi prisotnosti predstavnikov 9-ih društev od 14-ih, ki se dejansko ukvarjajo s 
prostim letom v okviru LZS, oz. 15-ih, ki so plačali pristojbino LZS za to dejavnost, je 
predsedujoči ugotovil, da je seja sklepčna. Verodostojnost zapisnika potrdita izvoljena 
overovatelja. Za overovatelja zapisnika sta bila predlagana Dušan Slokar in Dragan 
Stankovič, ki sta bila potrjena soglasno. 

 
2. Pregled dela v letu 2020 

Zaradi ukrepov v zvezi s Covid 19 je sezona trajala praktično le do sredine marca, do takrat 
smo izvedli tri tekmovanja za Pokal Slovenije.  CIAM je odpovedal vsa tekmovanja za 
Svetovni pokal 22020, odpovedana so bila tudi tekmovanja 1. kategorije. 



 
 

V zadnji četrtini leta so bile sicer sproščene možnosti za izvedbo DP , vendar je bilo v taki 
atmosferi težko predvidevati št. udeležencev ter posledično zagotoviti dovolj tekmovalcev 
za regularnost DP, saj je imelo kar nekaj tekmovalcev pomisleke zaradi epidemije ter 
možnega prenosa na bližnje doma. 
Glede na dogajanja smo v drugi polovici leta izvedli korespondenčno sejo , kjer smo 
potrdili tri predloge sklepov  v zvezi z reprezentanco za 2021 , podanih s strani DM 
Pomurja. 
Poročilo je bilo po debati soglasno potrjeno. 
 

3. Plan dela v letu 2021 

Glede leta 2021 je še precej nejasnosti glede možnosti organizacije tekmovanj, sploh v 
prvih treh mesecih.  V kolikor bodo razmere in ukrepi vlade dovoljevali , bomo ponovno 
organizirali ciklus tekmovanj za Slovenski pokal. Število tekmovanj, ki bodo štela za ta 
ciklus, je razvidno iz koledarja tekmovanj, ki bo priloga k zapisniku. Predvidoma bomo  
organizirali tudi Državna prvenstva v kategorijah F1H-mladinci, F1A, F1A-mladinci ter 
F1B in F1C.  
Stalnica  je še vedno problematika dela z mladimi. Problem vidim v pomanjkanju 
prostorov za delo z mladimi , nezainteresiranost večine šol za sodelovanje pri tem , kakor 
tudi pomanjkanje sredstev za nabavo materiala, kar bi mladim približalo modelarstvo tudi 
cenovno. Za dolgoročnejšo rešitev tega problema  bomo rabili tudi sodelovanje in pomoč 
krovne organizacije, ki pa na razpisu v letu 2020 žal ni bila uspešna.  
Glede uredbe o letenju brezpilotnih zrakoplovov je bilo mnenje, da se komisija dejavno 
priključi k delu skupine, ki deluje tudi s pooblastilom  LZS, čeprav jo sestavljajo tudi 
nečlani . Kot člani komisije, ki bo usklajevala zadeve s strani prostoletečih modelov so 
bili izbrani Matija Hrast, kot vodja skupine ter Dušan Slokar ter Damjan Meolic, kot 
člana. Tehnično pomoč bo po potrebi nudil Bogdan Lemut.  
V letu 2021 bo Aeroklub Krka organiziral tekmovanje Krka cup - World cup 2021, DM 
Pomurje  pa bo organiziral Mura cup - World cup 2021. Članska in mladinska 
reprezentanca se bosta udeležili Svetovnih prvenstev v Franciji. Zaenkrat pa s strani 
CIAM še ni informacij o planu in možnosti organizacije tekmovanj za leto 2021  
Plan dela je bil po debati potrjen. 

 
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.  
Kot kaže, bomo na OKS  spet med kategoriziranimi športniki, vendar  so pogoji malo 
drugačni. Zaenkrat je pogoj za kategorizacijo tekmovalcev v kategoriji vsaj 100 
tekmovalcev v kategoriji na DP. Glede na to, da sta v dejavnost  letalsko modelarstvo všteti 
kategoriji F1 in F3 (F2 se pri nas žal ne odvija) , bi se bilo dobro povezati z vodjem F3 
(Perhavc Pavel) ,  z naše strani pa smiselno razmišljati o organizaciji  DP v kategoriji F1N, 
ki je uradna kategorija FAI. V bistvu bi moralo na tem DP nastopiti okoli 50-60 
tekmovalcev, članov društev, lahko tudi mladincv do 18 let. Potrebno bo tudi organizirati 



 
 

in se udeležiti izobraževanja strokovnih delavcev (trenerjev) po Zakonu o športu, saj bo 
tudi to pogoj za pridobivanje sredstev od fundacij, kakor tudi od občin. 
Glede uredbe o letenju brezpilotnih zrakoplovov je bilo mnenje, da se komisija dejavno 
priključi k delu skupine, ki deluje s pooblastilom LZS. Na LZS ostaja v veljavi  tudi sklep, da 
je ob prvi včlanitvi  FAI licenca brezplačna, članarina za leto 2021  po dejavnosti ostaja 
enaka , to je 400,00 EUR, s plačilom do konca januarja 200,00 EUR, FAI licenca je 25,00 
EUR in velja za vse leto, za vse mladince (starostna meja po panogi) se pravi za modelarje  
največ do 18. leta pa je FAI licenca brezplačna. Ponovno opozarjamo vsa društva na zelo 
pomembno stvar, to je, da o b vplačilu klubi pošljejo točen seznam svojih članov, tako 
tistih, ki so samo člani kot tistih s FAI licenco. Zvezo naj ažurno, tudi med letom, to je 
med potekom sezone  obveščajo o vsaki spremembi, saj tekmovalci, ki preko članstva v 
društvih ne bodo člani LZS, ter tudi evidentirani na seznamu LZS, ne morejo in ne bodo 
mogli tekmovati na tekmovanjih v okviru LZS.   
       (Sklep pomeni, da imajo vsi mladinci brezplačno FAI tekmovalno dovoljenje oz. licenco 
in prav tako je za tekmovalca ki se prvič včlani z FAI dovoljenjem brezplačno. To velja samo 
za prvo včlanitev v sistem LZS, ne velja za prestope iz kluba v klub.) 
 

5. Potrditev državnih reprezentanc in izbira vodij reprezentanc 
 

V skladu z rezultati in glede na obstoječe pravilnike  člansko reprezentanco za leto 2020 
sestavljajo: 
 
Kategorija F1A: 
Matija Hrast, MK Tolmin 
Boštjan Bagari, MK Murska Sobota 
Luka Bitežnik, Goriški KMT  
rezerva Miha Lemut, DM Pomurja 
 
Kategorija F1B: 
Tomaž Hribar, AK Celje 
Dragan Stankovič, AK Krka 
Damjan Meolic, MK Ftič, Moravske Toplice 
Rezerva: Dušan Slokar, MD ventus 
 
Kategorija F1C: 
Volodymyr Sychov, DM Pomurja 
Anton Pavel Videnšek, MK Ljubljana 
 
Vodja ekipe bo Tomaž Hribar. AK Krka. 



 
 

 
Reprezentanca v kategoriji F1A – mladinci:    
 
Žiga Tomašev, DM Pomurja 
Matic Pirih,  MK Tolmin 
Hana Bedernjak, DM Pomurja 
Rezerva: Martin Bencik , DM Pomurja 
 
Vodja mladinske reprezentance bo predvidoma Miha Lemut, DM Pomurja 
 
Vsi člani ekipe morajo svojo prisotnost oz. pripravljenost nastopa na SP 2021 pisno (po 
mailu) potrditi predsedniku podkomisije najkasneje do 15.2.2021. (Rok za preliminarne 
prijave bo predvidoma 31.1.2021) 
Določili smo osnovne naloge vodje ekipe. Od vodje ekipe se pričakuje, da usklajuje 
prihod na tekmovanje, delo in prisotnost tekmovalcev med prvenstvom, eventualne 
skupne treninge, organizira delo članov ekipe, ki med prvenstvom sodelujejo pri 
vračanju modelov. 
Podkomisija sprejme sklep, da tekmovalci in pomočniki, ki sodelujejo na tekmovanju v 
okviru ekipe, se pravi, da so prijavljeni , kot tekmovalci, spremljevalci  ali pa pomočniki 
, s prijavo na tekmovanje oz. potrditvijo udeležbe potrjujejo sodelovanje v ekipi pri 
vračanju modelov in pomoči tekmovalcem tudi tiste dni, ko sami ne tekmujejo, oz. 
pomagajo svojim tekmovalcem. Kdor tega ne želi, oziroma odklanja,  ne more biti 
prijavljen na tekmovanje v okviru ekipe.  
 
Člani reprezentance so bili potrjeni soglasno. 
Člani podkomisije so soglasno potrdili tudi člane mladinske reprezentance.  
Priloga tega zapisnika je tabela rezultatov, na osnovi katerih so bili potrjeni člani 
reprezentanc.  
 

6. Izbira organizatorjev državnih prvenstev  
-Za organizatorje DP v kategorijah F1A, F1A-mladinci je na podlagi kandidature izbran AK 
Krka, ki bo predvidoma organiziral DP v okviru Krka cupa 2021. 
-Za organizatorje DP v kategoriji F1H-mladinci je na podlagi kandidature izbran MK 
Tolmin. 
-Za organizatorja DP v F1B, F1C je na podlagi kandidature izbran MK Ftič, Moravske 
Toplice 
Organizatorji DP so bili potrjeni soglasno. 
 



 
 

7. Odstop predsednika podkomisije , predlogi in volitve novega 
Glede na osebno situacijo, ki mu ne omogoča aktivnega sodelovanja in prisotnosti na 
tekmovanjih, kar bi bilo potrebno  za normalno delo, je predsednik podkomisije Damjan 
Žulič podal odstop.  Za pomoč pri dosedanjem delu se je zahvalil  Bogdanu Lemutu za 
pomoč pri  pripravi gradiva in ostalih tehničnih nalogah. Za novega predsednika 
Podkomisije za letenje s prostoletečimi letalskimi modeli v okviru MK LZS je bil predlagan 
Tomaž Hribar za dobo štirih (4) let. Na glasovanju je il predlog soglasno sprejet. 
Sklep: Tomaž Hribar, AK Krka je soglasno potrjen za predsednika Podkomisije za letenje 
s prostoletečimi letalskimi modeli v okviru MK LZS za dobo štirih let.   
 

8. Koledar tekmovanj za leto 2021 
Uskladili smo datume tekmovanj za Slovenski pokal. V koledarju sta informativno 
navedena tudi datuma Evropskega  članskega  prvenstva in Svetovnega mladinskega  
prvenstva. Koledar tekmovanj, ki je bil soglasno potrjen,  je priloga tega zapisnika. 

 
9. RAZNO 

Kot uradni spletni strani naše podkomisije sta še vedno aktualna oba spletna naslova:  
www.aeromodelarstvo.si, (Borutova modelarska stran)  in spletni forum 
http://borut.mojforum.si, ki daje možnost objavljanja vsem registriranim uporabnikom 
in je tako tudi mesto, kjer obvestila v zvezi s tekmovanji lahko objavljajo organizatorji 
tekmovanj.  
 
Sestanek Podkomisije za letenje s prosto letečimi modeli je bil končan ob 19.00 uri 
 
Novo mesto, 4.1.2021 
 
Overovatelja:                                                                     Zapisnik 
sestavil:   

 Dragan Stankovič: (potrdil zapisnik  05.01.2021)      Damjan Žulič 
l.r. 
 Dušan Slokar (potrdil zapisnik 04.01.2021) 
 

Priloge: 
1 x Vabilo 
1 x Tabela rezultatov za določitev reprezentanc 
1 x Koledar tekmovanj 
1 x Lista prisotnih na sestanku Podkomisije 

 

http://www.aeromodelarstvo.si/
http://borut.mojforum.si/


 
 

SEZNAM PRISOTNIH 
Ime in priimek Klub / društvo Vloga x      

Damjan Žulič AK Krka Predsednik PLPLM x      
Boštjan Bagari AK M. Sobota Pooblaščenec x      
Stojan Pirih MK Tolmin Pooblaščenec x      
Bogdan Lemut DM Pomurja Pooblaščenec x      
Damjan Meolic MK Ftič Pooblaščenec x      
Bogdan Vrtovec Goriški KMT Pooblaščenec x      
Dušan Slokar MD Ventus Pooblaščenec x      
Dragan Stankovič AK Krka Pooblaščenec x      
Klavdij Beltram LMK Miren Pooblaščenec x      
Remigij Kete AK Josip Križaj Pooblaščenec x      
Tomaž Hribar AK Krka Udeleženec  x      
Miha Lemut DM Pomurja Udeleženec  x      
Matija Hrast MK Tolmin Udeleženec  x      
Anže Gaberšček MK Tolmin Udeleženec  x      
Simon Beltram LMK Miren Udeleženec  x      

 
 


