
                                                                                                                                         

                                                                

       

ZAPISNIK 
 

 16. seje skupščine LZS, ki je bila dne 30. 3. 2015 ob 18 uri v Grand hotelu Union, Miklošičeva cesta 1, 
1000 Ljubljana.  

 
Napoved dnevnega reda: 

Pozdrav in otvoritev!  
1. Predlog in izvolitev organov za vodenje skupščine LZS (delovno predsedstvo in zapisnikar) ter 

potrditev dnevnega reda skupščine 
2. Poročilo o delu in zaključni račun LZS za leto 2014 
3. Poročila o delu predsednikov komisij LZS za leto 2014 
4. Plan dela in finančni načrt za leto 2015 
5. Podelitev – Športnik leta 2014, podelitev ostalih priznanj 
6. Razno  

 
 

Točka 1                     
Predsednik odpre 16. sejo skupščine LZS  in vse lepo pozdravi. Seja je sklepčna, prisotnih 54 od 
skupno 104 glasov. Predlaga, da preidemo k dnevnemu redu. Najprej je na vrsti izvolitev delovnega 
predsedstva. Predlaga sebe za predsednika, za overovatelja g. Čudna in g. Eržena, za zapisnikarja go. 
Gorenc. En vzdržan, ostali ZA. 
Za štetje glasov predlaga g. Gašperja Repovža in g. Vita Rometa. 
 

Točka 2 
Poročilo o delu in zaključni račun LZS za leto 2014 
Predsednik pozove vse k pripombam in vprašanjem. G. Ličer vpraša, koliko je trenutna cena za CAMO. 
Predsednik pove, da se ravnokar pripravlja celotna reorganizacija in bo jasna tudi nova ponudba. G. 
Ličer pove, da je to pomembno zaradi nove direktive o uvodnih letih. Pove, da je treba vztrajati, da se 
ponovno uredi AOC-je za klube, ki pa bi morali imeti lasten CAMO, kar je predrago. Predsednik pove, 
da je gotovo možno imeti CAMO LZS za te namene. To sicer ni lasten ampak pogodbeni CAMO. 
Predsednik zagotovi, da bomo to urejali potem, ko vzpostavimo CAMO po novem principu – z 
združevanjem z ostalimi.  
Predsednik da na glasovanje poročilo o delu in zaključni račun. Potrjeno s 47 glasovi ZA. 
 

Točka 3 
Poročila o delu predsednikov komisij LZS za leto 2014 
Predsednik pove, da so bila poročila priložena v gradivu, ni pa bilo dodano poročilo nadzornega odbora, 
ki bo prebrano s strani člana nadzornega odbora LZS, prisotnega mag. Uhana. Predsednik pozove vse 
prisotne k vprašanjem. Ker vprašanj ni, prebere svoje poročilo mag. Ludvik Uhan. Sekretar prebere še 
poročilo disciplinske komisije, ki prav tako ni bilo v gradivu za skupščino. 
 

Točka 4 
Plan dela in finančni načrt za leto 2015 

Predsednik pozove prisotne k vprašanjem in komentarjem. Oglasi se g. Aleksander Boh in povpraša za 
postavko odvetniške storitve, ki je v planu dela za 2015. Sekretar pove, da je postavka zato, ker je 
večkrat treba pridobiti pravno mnenje zaradi raznih disciplinskih in podobnih zadev. Predsednik pove, 
da je že v planu en primer za ustavno presojo, kjer bo treba angažirati odvetnika. Besedo dobi še g. 
Kotnik, ki ga zanima, zakaj je v CAMO prihodkov 8.000 eur, v stroških pa je 55.000 eur. Predsednik 
odgovori, da je to plan – planira pa se tudi sponzorstvo (postavka v planu), ki je namenjeno izključno za 
CAMO. Skupaj s tem je minus majhen, ki pa je tudi še toleriran v 2015. Sekretar podrobneje predstavi 
plan združevanja CAMO v Sloveniji in razloge, zakaj bo to zmanjšalo stroške. Oglasi se ga. Anja 
Hočevar, ki pojasni tudi sklepe IO-LZS glede CAMO, da je treba tudi na stroškovni strani, kar se da 
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zmanjšati stroške, potem pa presoditi, ali se to še dela naprej. Po tem vprašanj več ni, predsednik da 
plan in finančni načrt na glasovanje. 
Soglasno potrjeno. 
 

Točka 5 
Podelitev – Športnik leta 2014, podelitev ostalih priznanj 
Po podelitvi vseh diplom za svetovne rekorde in ostale dosežke predsednik podeli še veliko plaketo za 
najboljšega športnika LZS 2014 g. Jožetu Čudnu. 
 

Točka 6 
Razno 
Prijavljeni sta dve zadevi, sprememba statuta, kjer je predlog, da se modelarska komisija razdeli v tri 
samostojne komisije. Ta točka je bila predlagana že na prejšnji skupščini, vendar ni bil pripravljen 
čistopis spremembe statuta, kar pa je zdaj pripravljeno in je bilo poslano v gradivih. Predsednik prebere 
čistopis spremembe in pove, da potrebujemo dvotretjinsko večino prisotnih iz dveh tretjin dejavnosti.  
Oglasi se g. Štrbenc, ki ga zanima, kako bomo prešteli dejavnosti, da zadostimo določilu iz statuta. 
Predsednik predlaga, da obrnemo glasovanje in vidimo, ali imamo sploh dvotretjinsko večino. Predlog 
sprejet. 
Proti je 17 glasov. To je manj kot ena tretjina, glasovanje se nadaljuje. 
Vzdržanih je 7 glasov, 1 ni glasoval. Za je 29 glasov, to je manj kot dve tretjini glasov, zato predlog ni 
sprejet in Komisija za modelarstvo ostaja v dosedanji obliki. 
 
Zadnja zadeva je pritožba g. Grošlja na lanski skupščini v zvezi z dodelitvijo organizacije tekmovanja 1. 
kategorije za 2016. Ker je bila pritožba oddana prepozno, ni bila obravnavana, letos pa je za 
kandidaturo za ta tekmovanja že prepozno. Predsednik pove, da se je na IO že obravnavalo željo 
društva DMV za kandidaturo za tekmovanja 2018 in določilo postopek za kandidaturo, kot je predpisan 
v SŠP. Predsednik odpre razpravo. Nihče se ne javi. 
Ugotovi se, da kandidature za 2016 ni več možno oddati, ker je prepozno, da pa ima DMV možnost 
kandidature za tekmovanja v 2018. G. Grošelj, predstavnik DMV, pove, da je kandidaturo že oddal.  
 
G. Ličer vpraša še, kaj se dogaja na letališču v Slovenj Gradcu, ali LZS kaj pomaga Koroškemu 
Aeroklubu Slovenj Gradec, saj tam ni več pravega vzdušja zaradi privatnih interesov in zapletov. 
Predsednik pove, da se LZS trudi po svojih močeh zgladiti spore okrog tega problema. G. Danijel Kotnik 
se oglasi in pove, da je tudi sam mislil načeti to vprašanje. Vpraša, kako daleč je najem s strani podjetja 
Ikar, kdaj se bo letališče spet odprlo in kako misli najemnik urediti sodelovanje s klubom. Pove tudi, da 
so stvari z lastnikom tako daleč, da se urejajo po sodni poti. Pove še, da so morali poplačati tudi 
dolgove, ki so jih ustvarili predhodniki. Kljub temu so uspeli opraviti tehnični dan. Sekretar pove, da je 
Ikar postal najemnik zato, da bi lahko nevtralno pripomogel k reševanju sporov oz. situacije na letališču, 
predvsem pa zato, da se ponovno vzpostavi delovanje. Mnenje vseh vpletenih, vključno z LZS, je, da je 
letališče izjemno dragocena infrastruktura in da je treba narediti vse, da se v Slovenj Gradcu ponovno 
začne leteti. Pove še, da je bil obveščen, da se je direktor podjetja Ikar že sestal z vodstvom kluba in da 
je po njegovih informacijah pogovor potekal v konstruktivnem duhu. Izrazil je upanje, da bo zaprtje čim 
prej odpravljeno in da pričakuje, da se bo do 1. maja letališče ponovno odprlo. 
 
Predsednik nadaljuje z opisom štirih knjig, ki so na ogled pred dvorano, ena pa je tudi naprodaj. Povabi 
g. Oblaka k besedi. G. Oblak pove, da je avtor knjige g. Malec in da je knjiga skromen del slovenske 
letalske zgodovine – Konstrukcijskega biroja. Opiše na kratko vsebino in povabi člane skupščine k 
nakupu. Pove še, da je sicer knjiga na voljo v Tehniškem muzeju Slovenije, kjer pa težko pride do 
letalcev. Predsednik nadaljuje z opisom treh knjig g. Gregla, o balonarstvu, jadralnem letenju in 
motornem letenju. Te knjige so na ogled v preddverju, na razpolago pa bodo v pisarni LZS.  
 
Predsednik ob 19:35 zaključi 16. skupščino LZS in povabi na manjšo pogostitev pred dvorano. 

 
Ljubljana, 7. 4. 2015 
 
Zapisnikar:           
Ga. Snežana Gorenc      
 
Overovatelj:                                                                                                             Overovatelj: 
G. Igor Eržen                                                                                                           G. Jože Čuden 
 
Predsednik LZS  
G. Niki Musič 
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