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Letalska zveza SLOVENIJE  
Komisija ULN  
Tržaška cesta 2 
SI – 1000 Ljubljana  
 
Ajdovščina, 13.09.2021 
 
 
ZADEVA: Poročilo o izvedbi DP ULN 2021  
 

Veza: Aero klub GORICA – DP ULN 2021 v Ajdovščini (LJAJ) 
 
Dne 31.08.2019 in 01.09.2019 je Aero klub GORICA organiziral  DP v letenju z ULN 2021. Tekmovalo je 
9 posadk z 5 zrakoplovi (UL motorna letala) iz več kot 3 različnih klubov (vsi člani ZLS za kategorijo 
ULN).  

1. Ugotovitev: izpolnjeni so pogoji za izvedbo in regularnost DP ULN 
 
Vsi sodelujoči tekmovalci (tekmovalne ekipe) so imeli ustrezno urejeno dokumentacijo, veljavna 
pilotska dovoljenja in FAI znamke (tekmovalna izkaznica). Vsi sodelujoči sodniki so bili akreditirani z 
veljavnimi izkaznicami LZS za sodnika ULN.   
 

2. Ugotovitev: vsi tekmovalci in organizator je v celoti izpolnjeval vse predpisane pogoje 
 
Vsi postopki in celotno tekmovanje se je izvajala skladno s splošnimi letalskimi predpisi in določbami 
Tekmovalnega pravilnika. Kakršnih koli kršitev in/ali nepravilnosti ni bilo zaznati. Na končen rezultat 
tekmovanja ni bila podana nobena pritožba.  
 

3. Ugotovitev: organizacija in izvedba DP ULN je bila izvedena in zaključena brez odstopanj 
 

Glede na navedeno kot delegat LZS na DP ULN 2021 potrjujem, da se slednje odvijalo skladno s 
predpisi in brez kakršnekoli kršitve. Tako potrjujem potrditev rezultatov tekmovanja. 
 
Navedeno dodatno je potrebno navesti, da je organizator DP ULN 2021 upošteval tudi predhodna 
organizacijo/tehnična priporočila (izdaja jasnih navodil na skupnem briefingu ter dodatna pisna 
navodila za posamezno navigacijsko nalogo). Spoštovani in dosledno so bili tudi izvajani vsi 
predpisani ukrepi povezani z epidemijo COVID-19.  
 
Glede na predhodno podana splošna in varnostna PRIPOROČILA pa je ugotovljeno, da so le-ta bila v 
celoti akceptirana in spoštovana kar kaže na visok organizacijski in varnosti standard ter nivo 
izvedbe DP ULN 2021. 
 
Lepo pozdravljeni,  
        Delegat LZS – Komisija ULN  
 

Robert LATIN  

                       
Posredovano: 

- AK Josip GORICA, g. Valter FAGANELJ (predsednik ULN sekcije pri AK MS);  
- SPLŽNI, glavni preiskovalec in vodja službe - g. Toni STOJČEVSKI; 
- LZS, tajništvo – Komisija ULN. 

 








