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ULTRALAHKA KOMISIJA 

 
Opr. št.:  01-04/2020 
Datum:   10.04.019  
 

            Z A P I S N I K 
1. korespondenčne seje predsedstva ULN Komisije pri LZS 

 
Dne 15.03.2018 je bila s pisnim pozivom predsednika Komisije ULN pri LZS, poslanim preko e-pošte vsem 
klubom in društvom – članom Komisije ULN pri LZS  sklican 1. korespondenčna seja Predsedstva komisije 
ULN, in sicer od 15.03.2020 do 25.03.2020. Dnevni red:  
 

1.) Informacije o članih Komisije ULN v letu 2020 (10 klubov) – priloga št. 1; 

2.) Seznanitev s poročanjem o delu Komisije ULN v letu 2019 – priloga št. 2; 

3.) Prevzem pooblasti vodenja stalne plovnosti ULN od CAA (odločba CAA) – priloga št. 3; 

4.) Plan dela Komisije ULN za leto 2020 – priloga št. 4: 
 

- aktivnosti na področju Pravilnika o ULN in Pravilnika o VPS, 

- organizacija strokovnega usposabljanja (obvezno permanentno izobraževanje za 

inštruktorje ULN), 

- organizacija seminarja angleške frazeologije za pilote / pripravnike / kandidate ULN, 

- organizacija DP ULN, (ne) formalna prijateljska tekmovanja in prijateljska srečanja 

(klubska – medklubska), 

- splošni tekmovalni pravilnik LZS (uskladitev za področje ULN in poenostavitev), 

- informacije o obveznem usposabljanju reprezentanc – zahteve FAI in OKS. 
 

5.) Razno. 

 
 

I. VABLJENI - OBVEŠČENI: 
Robert LATIN:   LK Kočevje (predsednik)  robi.latin@gmail.com / lk.kocevje@gmail.com  
Tomaž GAJSER:  AK Prlek (podpredsednik) tomaz@3lan.si / 
Božo VIDMAR:  AK Novo mesto   vidmarbo@gmail.com / info@aknm.si  
Bojan SAJOVIC:  AK Josip Križaj – Ajdovščina sajovicb@gmail.com / ak-josip.krizaj@siol.net  
LC Maribor   (Božo DOKL / Danilo Kovač) lcmaribor@siol.net / dozo.dokl@hisadaril.si  
AK Ptuj    (Ivan FURJAN)   ivan.furjan@siol.net / aeroklub.ptuj@siol.net  
AK Sršen   (Vito KRANER)   aksrcen.cerkvenjak@gmail.com  
AK Murska Sobota  (Jože VELNAR)    joze.velnar@siol.net /  
AK Gorica  (Valter FAGANELJ)   valter.faganelj@gmail.com  
AK Imeno  (Marjan BELINC)  marjan.belinc@gmail.com  
 
 

II. RAZPRAVA: 
Skladno z danimi navodili (rok za razpravo in način) je ugotovljeno, da na uradne naslove v času trajanja 
korespondenčne seje ni prišla nobena pobuda in/ali vprašanje oz. predlog. Prav tako ni bilo zakasnelo 
dospele pošte vezano na razpisano tematiko. 
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ULTRALAHKA KOMISIJA 

 
 

III. SKLEPI: 
Glede na navedeno se ugotovi enoten in soglasen sklep, da je nedvoumno potrjena naslednja vsebina: 

- predlagan dnevni red, 
- vsebinska poročila in plani dela ter seznanitve, in sicer od točke 1. do točke 5. 

 
 

IV. UKREPI: 
Predsednik Komisije ULN pri LZS pripravi in pošlje vem klubom Razpis DP ULN 2020 z vključenim pogojem 
predhodno izvedenega izobraževanja tekmovalnih posadk pri SLO ADO (protidopinško izobraževanje – 
v e-obliki preko osebnega računalnika in spletne povezave: https://www.sloado.si/kategorija/e-
sportniki. Test traja cca 2 uri – po končanem izobraževanju udeleženec prejme e-Certifikat); pogoj za 
pridobitev tekmovalnega dovoljenja / znamkice FAI. 
 
 

V. NUJNA OBVESTILA: 
Zaradi razglašenih razmer pandemije obolenja COVID-19 so do nadaljnjega ustavljene vse športne 
aktivnosti v pristojnosti LZS; pri objavi termina predvidenega DP ULN 2020 mora organizator ta dejstva 
upoštevati in spoštovati (razpis termina po končanih omejitvah oz. prestavitev v naslednje leto). 
 
Glede na spremembe Pravilnika o kategorizaciji športnikov in Pravilnika o sofinanciranju športnikov, ki jih 
je na predlog OKS-a (Olimpijski komite Slovenije) sprejelo MŠ (ministrstvo za šport) je dejavnost 

LETALSTVO skupaj s še drugimi 49 panogami z letom 2020 ČRTANO iz seznama upravičencev, ki lahko 

kandidirajo za sredstva pri razpisih FŠO (fundacija za šport) in razpisu MŠ. 
Posledično pomeni zgoraj zapisano, da je LZS tako ob edini konstantni vir financiranja za izvajanje svojih 
programov. Tako je tajnica LZS (ga. Snežana Gorenc) že na čakanju na delo na domu (potem pa na Zavod 
RS za zaposlovanje); tudi sredstev za izvajanje rednih programov z letom 2020 ni zagotovljenih. Vodstvo 
LZS je trenutno v fazi proučevanja situacije in iskanja možnih rešitev.  
 
 
Zapisnik sestavil:                 Predsednik UL komisije pri LZS 
Robert LATIN, l.r.                                     Robert LATIN, mag. 

                                                                                                                                                                                                                          
      
 
 
 
 
 
Vročiti: 

- Članom Komisije ULN; 
- LZS (vodstvo LZZ, tajništvo); 
- Arhiv Komisije ULN. 
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