
 

Letalska zveza Slovenije 

Tržaška 2, 1000 Ljubljana 

tel.: +386 (0)1 422 33 33 

 faks: +386 (0)597 127 33 

 

ZAPISNIK 89. seje IO LZS, ki je bila 10.10.2022 ob 18 uri v prostorih Letalske zveze Slovenija, 

Tržaška 2, Ljubljana  

Prisotni (s pravico glasovanja): 

- predsednik LZS – g. Igor Eržen 
- podpredsednik LZS – g. Darko Kralj 
- podpredsednik LZS – g. Vito Rome pooblastilo Igor Eržen 
- športna komisija – g. Vito Rome pooblastilo Igor Eržen 
- motorna komisija – g. Darko Kralj 
- akrobatska komisija – g. Darko Kralj  
- JPZ komisija – g. Tilen Ceglar pooblastilo Igor Eržen 
- ULN komisija – g. Robert Latin  
- modelarska komisija – ga. Alja Makuc 
- jadralna komisija – g. Mark Travner 
- balonarska komisija – g. Štefan Pavlinjek 

Ostali prisotni: 

- pisarna LZS ga. Snežana Gorenc 

- modelarska podkomisija, radijsko vodenje – g. Pavel Prhavc 

- modelarska podkomisija, prosti let – g. Tomaž Hribar 

 

Odsotni: 

- izobraževalna komisija – ga. Anja Hočevar  

- padalska komisija – g. Jože Mlakar  
 

Točke dnevnega reda: 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Potrditev zapisnika 88. redne seje IO-LZS, pregled sklepov 

3. Statut LZS (upravna enota LJ in Društvo modelarjev Veteranov) 

4. Licenciranje jadralnih letal 

5. Bloudek 2022 (rok za oddajo 10.12.2022) 

6. Razno   

 

 

1. točka  

Predsednik LZS, Igor Eržen ob 18:10 uri prične z 89. sejo IO LZS. Na seji je prisotnih 11 članov 

od skupno 13 z glasovalno pravico.   

Seja je sklepčna. 

 



 

 

2. točka  

Zapisnik 88. seje IO LZS je pregledan, na zapisnik ni vprašanj in ne pripomb. 

Sklep soglasno sprejet. 

 

3. točka  

Predsednik LZS razloži postopek oddaje novega potrjenega statuta LZS , ki je bil sprejet na 

skupščini 2021. Društvo modelarjev Veteranov je na Upravno enoto Ljubljana oddalo 

pritožbo. Predsednik je na pritožbo uradno odgovoril, na kar se je Društvo modelarjev 

Veteranov ponovno pritožilo. Obtožbe so bile naslovljene na delo predsednika zveze, ki je po 

ponovni pritožbi društva osebno poklical na upravno enoto Ljubljana ter govoril z dodeljeno 

referentko, vezano na oddajo statuta LZS. Predsednik da jasno vedeti, da se na take obtožbe 

ne bo odzval. Pristojnost in dolžnost odločitve je v rokah upravne enote ter da naj sama 

presodi kaj je prav in kaj ne. Statut naj še enkrat pregleda, odločitev pa poda v čim krajšem 

možnem roku, saj je od oddaje poteklo že skoraj leto dni. Do seje IO odločba še ni prispela, 

dogovorimo se da se referentko kontaktira. Po daljši razpravi članov seje glede delovanja 

Društva modelarjev Veteranov se sklene, da počakamo na odgovor upravne enote Ljubljana 

ter se nato dalje na naslednji seji dogovorimo o nadaljnjem postopku. 

Sklep soglasno sprejet.  

 

4. točka  

Predsednik LZS predstavi sestanek na ministrstvu po predhodnem pogovoru z avstrijskim 

Aeroklubom, ki želi, da bi slovenska vlada sprostila čezmejne prelete brez najave leta v G 

prostoru. V okviru teh pogajanj in razprav je prišla informacija, da avstrijski aeroklub licencira 

jadralna letala. Poraja se ideja ali bi tudi Letalska zveza Slovenije želela licencirati jadralna 

letala. Predsednik odpre razpravo o licenciranju jadralnih letal. Po daljši razpravi in slabi 

pretekli izkušnji z uln in stalno plovnostjo se sklene, da moramo najprej našo organizacijo 

spraviti na višji nivo in nato lahko začnemo razmišljati še dosti širše. Predsednik jadralne 

panoge, Mark Travner pove, da bodo člani jadralne panoge o tem razpravljali na naslednji seji 

ter o svojih pobudah, mnenjih in predlogih poročali na naslednji seji IO LZS. 

Sklep soglasno sprejet. 

 

5. točka  

Za Bloudkovo nagrado-življenjsko delo, se ponovno predlaga g. Danilo Kovač. Darko Kralj 

pripravi in pošlje na zvezo dokumentacijo. 

Sklep soglasno sprejet. 

 

6. točka  

Razno 

1. LZS uredi menjavo delegata na FAI za balonarje. 

2. Predsednik LZS je podpisal pogodbo z Ministrstvom za obrambo, vezano na prevzem 

UTEV 66 in 75, tako da so sedaj pravno-formalno v lasti Letalske zveze Slovenije. 

Uredijo se pogodbe in se prenesejo na klube. Darko Kralj poda mnenje, da bi bilo 

dobro, da bi se stanje tako uredilo, da bi imeli vsaj tri leteče utve in da ostaja to del 

letalske slovenske zgodovine.  



3. Darko Kralj omeni nakup države štirih večjih avionov ter novico o širitvi obrambe pred 

točo na dolenjsko in primorsko. Predlaga pobudo s strani zveze na dotična ministrstva, 

da v Sloveniji obstajajo klubi in odlični piloti, ki bi lahko opravljali s takimi avioni. 

4. Darko Kralj obvesti člane IO, da ima Letalski center Maribor čez 5 let, sto-letnico kluba. 

Želja kluba je, da bi čez dve leti kandidirali in organizirali Evropsko prvenstvo v rallyju 

in nato čez pet let ob obletnici kluba še Svetovno prvenstvo v rallyju. Vse je  odvisno 

od letališča Maribor, kaj se bo do takrat zgodilo. Vsaka tekma oziroma prvenstvo, je s 

strani LZS zelo dobrodošla. 

5. Predsednik LZS čestita balonarskemu predsedniku Štefanu Pavlinjeku za vrhunsko 

izvedbo Svetovnega prvenstva v balonarstvu, ki je potekalo v Murski Soboti od 17-

24.9.2022. Štefan Pavlinjek se ob tej priliki zahvali vsem, ki so bili kakorkoli vpeti v ta 

veliki dogodek in preko računalnika članom IOja pokaže kratek video posnetek 

dogajanja na svetovnem prvenstvu. Članom IOja podeli tudi knjige z naslovom Poleteli 

bomo v nebo.  

6. Predsednik LZS obvesti člane o nabavi in sofinanciranju modelov RES za modelarje, 

mladince. 

7. Predsednik LZS omeni decembrske volitve novega predsednika Olimpijskega komiteja 

Slovenije, kandidati so Sodržnik, Bobinac in Barada. Z vsemi kandidati se je že sestal.  

8. Predsednik LZS določi naslednjo sejo IO, ki je planirana v mesecu decembru, v Murski 

Soboti. 

 

 

Ob 19:20 uri, zaključi sejo IO LZS.  

                                                                                                               Predsednik LZS 

                                                                                                                                                                                              

Igor Eržen 

                                                                                                            

 

Zapisala: 

Snežana Gorenc 
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