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ZAPISNIK
15. seje skupščine LZS, ki je bila dne 27. 3. 2014 ob 17:30 uri v Grand hotelu
Union, Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana
Napoved dnevnega reda:
1. Predlog in izvolitev organov skupščine LZS (delovno predsedstvo in zapisnikar) ter
potrditev dnevnega reda skupščine
2. Poročilo o delu in zaključni račun LZS za leto 2013
3. Poročila o delu predsednikov komisij LZS za leto 2013
4. Plan dela in finančni načrt za leto 2014
5. Volitev članov (predsednik, podpredsednik, nadzorni odbor, izvršni odbor)
6. Podelitve priznanj Športnik leta 2013 in podelitve ostalih priznanj
7. Razno
Predsednik vse lepo pozdravi in ob 17:50h začne skupščino.
Ugotovi se sklepčnost, v tem trenutku 65 od 108 glasov (v nadaljevanju skupno prisotnih 70
glasov).
Točka 1
Predlog in izvolitev organov skupščine LZS

Za delovno predsedstvo se predlaga g. Musiča za predsednika, g. Šorna in g. Čudna za
overovatelja - 60 glasov ZA.
Za zapisnikarja se predlaga ga. Snežana Gorenc, soglasno potrjeno.
Za volilno komisijo se predlaga g. Vita Rometa za predsednika in g. Jožeta Veldina ter g.
Dušana Gorenca za člana. Vsi ZA.
Dodatne točke dnevnega reda

Predsednik pove, da imamo tri dodatne točke dnevnega reda, ki jih moramo potrditi, da pridejo
na dnevni red.
– Besedo preda generalnemu sekretarju, da pojasni prvo dodatno točko. Pove, da gre za
pritožbo Društva modelarjev veteranov (v nadaljevanje DMV) na sklep IO-LZS z dne 3. 3. 14,
ko smo glasovali o kandidaturi za organizacijo svetovnega prvenstva 2016 v kategorijah F1. Po
pridobljenem mnenju strokovne podkomisije je IO glasoval s 5 glasovi za, 5 proti in 4
vzdržanimi. Generalni sekretar prebere vsebino pritožbe. Pove, da je pritožba prišla po roku 15
dni pred skupščino, kar je minimum, da se lahko neka tema na skupščino uvrsti, zato moramo z
najmanj polovico glasov odločiti, ali bomo temo obravnavali ali ne. Sekretar prosi predlagatelja
DMV (g. Grošelj) za kratko pojasnilo pritožbe in predsednika podkomisije za prosti let (g.
Žulič), da dodatno osvetli zadevo. Oglasi se g. Kralj. Če smo neka resna organizacija, če smo
vsi dobili vabila in datum, do kdaj moramo kaj oddati, velja to za vse. Zato se moramo o tem,
ali bomo sploh na skupščini kaj obravnavali, odločiti preden kdor koli poda kakšno mnenje. G.
Štrbenc pove, da je vprašanje, ali je g. Grošelj sploh imel možnost to poslati v roku. Sekretar
pove, da se skupščina lahko odloči v skladu s statutom in uvrstiti tudi zapoznelo točko na
dnevni red. Oglasi se g. Ličer in poda mnenje, da naj se taka točka ne obravnava, ampak preloži
na drugo skupščino. Predsednik da besedo g. Grošlju.

G. Grošelj vse pozdravi. Pove, da je dobil zapisnik in pravna mnenja 13. 3. 2014. Tudi če bi
hotel ujeti rok, tega ne bi mogel. Ker pa je že na IO-LZS najavil pritožbo, misli, da je ta
utemeljena.
Predsednik da na glasovanje, ali se točka uvrsti na dnevni red. 32 PROTI, 24 ZA, ostali
vzdržani. Točka se ne obravnava na skupščini.
– Naslednja točka je še ena kandidatura za predsednika LZS. Predlagatelj g. Pavel Magister je
predlagal g. Milana Korbarja. 26. 3. 2014 je ta predlog prispel na LZS, 5. 3. 2014 pa je bil rok
za oddajo kandidatur. Zaradi te zamude moramo razpravljati o uvrstitvi točke na sejo.
Predsednik da točko na glasovanje. 54 PROTI, 6 ZA. Točka ni uvrščena na dnevni red.
– Predsednik napove še tretjo točko, spremembe statuta. Imamo morebitne tri spremembe –
članstvo pravnih oseb (ne samo društev), ukinitev disciplinske komisije (in prenos nalog na IO
proti kavciji) in delitev modelarske komisije na tri samostojne komisije (ki so bile prej
podkomisije). Sekretar pove, da so bile spremembe napovedane v gradivu (ne kot samostojna
točka). Ker gre za spremembe statuta, bi lahko skupščina pooblastila danes izvoljeni IO da
pripravi nov statut, ne pa da se čaka na naslednjo skupščino.
Predsednik da predlog, ali te spremembe obravnavamo, na glasovanje. 5 PROTI, 48 ZA. Točka
je uvrščena na dnevni red (točka 5, sprememba statuta)
Točka 2
Poročilo o delu in zaključni račun LZS za leto 2013

Nadaljuje s poročilom o delu in zaključnim računom za 2013. Pozove vse, da podajo svoje
komentarje in vprašanja. Pripomb ni, točka se da na glasovanje, 62 ZA. Zaključni račun in
poročilo o delu sta potrjena.
Točka 3
Poročila o delu predsednikov komisij LZS za leto 2013

Točka je bila predstavljena v gradivu za skupščino, pripomb ni. Točka se potrdi soglasno.
Točka 4
Plan dela in finančni načrt za leto 2014

Gradivo je bilo poslano, predsednik pozove k besedi vse, ki imajo pripombe in vprašanja.
Sekretar pove, da smo dan nazaj dobili rešenih večino vlog na razpisih Ministrstva za šport in
Fundacije za šport. Pripravil je tabelo uspešnosti na teh razpisih, ki je bila dana vsem ob
registraciji na skupščino. Trend je dober, od 2008 do 2014 smo dvignili s 116.000 EUR na
281.000 EUR, kar je absolutni rekord LZS. Razpis 2014 še ni povsem zaključen, gotovo bomo
dobili še nekaj več. Del sredstev je namenjen hangarju v Slovenskih Konjicah, a kljub temu je
to najvišja vsota, pridobljena na razpisih. Zanimivo je, da je marsikateri drugi organizaciji
financiranje v teh časih upada, tudi za polovico, mi pa smo uspeli dvigniti sredstva za več kot
dvakrat. Realne številke še niso vnešene v finančni načrt, saj v času njegove priprave rezultatov
razpisov še ni bilo. Plan bomo prilagodili v bližnji prihodnosti.
Predsednik da točko na glasovanje. Soglasno sprejeto.
Točka 5 (urinjena dodatna točka dnevnega reda)
Spremembe statuta

G. Franko pove, da skupščina lahko glasuje samo o čistopisu statuta. Posvari pred spremembo
modelarske komisije, saj bi tako modelarstvo dobilo 3-krat več glasov. Vse ostale komisije bi
se lahko podobno razdelile, kar pa ni prava pot. Sekretar pojasni, da je IO sklenil skupščino
povprašati o vsebini teh sprememb, saj je izdelava čistopisa za takšne spremembe zahtevno
delo in je smiselno najprej preveriti mnenje večine. G. Franko pove, da je proti postopku in ne

vsebini. G. Ličer pove, da se mu zdi v redu, da IO pripravi čistopis in ga posreduje vsem
članom, nato se razpiše izredna skupščina.
– Predsednik da na glasovanje vsebinski predlog spremembe statuta v zvezi s članstvom
pravnih oseb.
Sekretar pove, da je ideja prišla s strani balonarske panoge, kjer je podjetje očitno primernejša
oblika organiziranosti kot društvo in to marsikje obstaja le zaradi članstva v zvezi. Podjetja so
trenutno lahko le častni člani LZS brez glasovalnih pravic.
Oglasi se g. Lenarčič in pove, da se mu to zdi znanstvena fantastika, saj smo zveza društev in
ne gospodarska zbornica. Zdi se mu, da je načrt uzurpacija LZS s strani podjetnikov. G. Franko
opozori, da je LZS panožna zveza in kot taka članica Olimpijskega komiteja Slovenije (v
nadaljevanju OKS). Ali OKS sploh dovoljuje takšno spremembo? Sekretar pove, da je vse to
treba preveriti, če se bo skupščina strinjala z vsebino spremembe. G. Kralj doda, da je edini
razlog, da želijo biti podjetja člani zveze, polovična cena CAMO. G. Ličer pove, da se ne
strinja s tem, da se firma skriva za društvom in je tako polnopravna članica. Vse to je treba
dobro premisliti. G. Marin pove, da se hitre spremembe navadno izkažejo za slabe, in je proti
temu, predvsem na tak način.
Predsednik da na glasovanje, ali se vsebina spremembe sprejme – 57 PROTI.
– Predsednik da na glasovanje vsebinski predlog spremembe statuta v zvezi z ukinitvijo
disciplinske komisije (v nadaljevanju DK) in prenosom nalog na IO LZS proti kavciji.
Sekretar pojasni težave DK, ki temeljijo na tem, da člani ne spoštujejo več odločitev, ampak
primere zaključujejo na sodišču. V takšnem okolju DK izgublja smisel, nerešeni primeri se
nabirajo. Oglasi se g. Lenarčič. Pove, da se mu zdi to koncentracija moči na IO LZS in da je
smisel DK, da več ljudi odloča o teh zadevah. Predlog se mu zdi popolnoma nesprejemljiv. G.
Marin pove, da DK rabimo in, da je treba ljudi zamenjati, če DK ne funkcionira. G. Oblak,
edini prisotni član DK pove, da mora popraviti sekretarja. Mi smo hodili v pisarno prosit, da bi
imeli sestanek, pa se ni dalo zmenit. Na probleme nerešenih primerov je skupščino opozoril že
lansko leto. DK se ni treba bati! Pove, da staro izročilo pravi »kadija sudi, kadija tuži«. G. Šorn
pozove vse, ki so bili kdaj člani DK, da dvignejo roke. Vi veste (štirje), da je to zelo težko delo.
Sam sem si nabral samo osebne zamere. Naj se trije javijo in sodelujejo v DK. G. Gorenc pove,
da je bil deležen tudi groženj, zato svetuje, da kdor koli bo prevzel vodenje DK, da ima v
sestavi DK enega pravnika. Ljudje so danes drugačni, kot so bili včasih. G. Ličer se vpraša, ali
ima potem smisel prenašati DK na IO, saj bo enako. G. Kralj pove, da je DK danes zelo težko
delati, saj obtoženi ne tožijo LZS ampak posameznike v DK. To pa pomeni štirimestne številke
v evru. Doda, da reklo »kadija sudi kadija tuži« ne drži, saj ima IO 14 članov, DK pa samo 3.
Težje je lobirati pri 14 kot pri treh! G. Štrbenc vpraša g. Marina in g. Lenarčiča, če sta
pripravljena sprejeti delo v DK. Oglasi se g. Špacapan, DK bi morala biti, ampak člani morajo
biti letalci in ne nekdo, ki že davno ne leti več. Morajo biti pošteni ljudje! G. Marin pove, da bi
se sam silno nerad javil za to delo, a je že član častnega razsodišča v svojem klubu. To so
zoprne zadeve. G. Žulič pove, da sta dva modelarja zaradi mnenja, izraženega na skupščini,
morala na sodišče, eden še vedno hodi. Kdo bo nosil to odgovornost, mogoče g. Matevž? G.
Lenarčič se vpraša, ali s prenosom na IO sploh kaj naredimo? Če se tako bojimo DK, jo
ukinimo. G. Marin pove, da bo poskusil narediti pravilnik o DK tako, da bodo člani zaščiteni.
G. Špacapan pove, da ga je njegov sodni primer stal 1.350 EUR, plačal pa je dva advokata.
Pove, da bi se morali po skupščini raziti kot prijatelji, ne pa, da se tožarimo. G. Veldin
predlaga, da se trije javijo za DK, če jih ni, ne vidi razloga, da bi sploh razpravljali. Predsednik
podpre ta predlog in pozove člane, da se javijo za delo v DK. Javi se g. Jaka Gorenc in požanje
aplavz. G. Oblak pove, da je preveč grenko plačal, kako smo sodelovali z njim, zato niti pod
razno ne gre zraven. G. Špacapan pove, da se je en korajžen fant javil, mladi so pametnejši kot
mi. Dajmo poiskati še dva mlada, samo morata biti letalca! Po daljši razpravi se javi še g. Rok
Marin in takoj zatem še g. Domen Grauf. Predsednik pove, da imamo DK, moramo pa določiti
še predsednika.
Predsednik da na glasovanje predlog, da se DK ukine (ker je to točka dnevnega reda): 3 ZA,
ostali PROTI
Predsednik da na glasovanje novo točko dnevnega reda – izbor članov DK: vsi ZA

Zdaj se glasuje o članih DK. Najprej za Jako Gorenca. Vsi Za. Za Domna Graufa: Vsi ZA. Za
Roka Marina: Vsi ZA
Na glasovanje se da Jako Gorenca za predsednika: eden PROTI, ostali ZA
G. Jaka Gorenc postane novi predsednik disciplinske komisije, člana DK pa sta g. Grauf
in g. Marin
G. Oblak odstopi z mesta člana DK.
– Predsednik da na glasovanje vsebinski predlog spremembe statuta v zvezi z delitvijo
modelarske komisije na tri ločene komisije.
V zvezi s tem se razvname daljša razprava. G. Šijanec pove, da v zgodovini ni bilo težav tudi
takrat, ko so imeli modelarji več glasov. Za pojasnilo zaprosi g. Žuliča, ki pove, da se bo oglasil
pozneje. G. Šijanec pove, da ne gre za spor znotraj komisije ampak za dejstvo, da so si
podkomisije tako različne med seboj. Do delitve enega glasu na vse komisije je prišlo šele z
najnovejšo LZS.
Predsednik da na glasovanje predlog, da se pripravi čistopis te spremembe statuta. Kdo je
za delitev na tri komisije? 40 ZA, predlog je sprejet.
Točka 6
Volitve članov, podelitev priznanj, razno

Najprej se glasuje za predsednika LZS, kjer sta dva kandidata, g. Igor Eržen in g. Niki Musič.
G. Musič povabi g. Eržena k predstavitvi svoje kandidature. Po njegovi predstavitvi svojo
kandidaturo predstavi še g. Musič. Pripravi se volilne škatle in pozove h glasovanju. G. Mravlje
opozori, da je ena od kandidatur brez datuma. G. Musič pove, da gre za lapsus, sekretar pa
doda, da je kandidatura prispela v predpisanem roku. Predlaga, da se glasuje o tej kandidaturi,
če je odsotnost datuma problem. Predlog ni sprejet, zato se začne glasovanje za predsednika.
Predsednik pove, da g. Eržen, če ne bo izvoljen za predsednika, kandidira za podpredsednika,
zato ne moremo takoj nadaljevati volitev. Predlaga, da med štetjem glasov za predsednika
preidemo k podelitvi priznanj.
Podeli se priznanja za najboljšega športnika LZS 2013 po panogah in skupno. Najboljši
športnik LZS 2013 je jadralni padalec g. Matjaž Ferarič. Podeli se tudi FAI diploma za fair play
g. Primožu Gričarju, diploma Paul Tissandier g. Antonu Šijancu ter plakete OKS, ki jih
športniki niso sami prevzeli.
Volilna komisija razglasi rezultate volitev za predsednika LZS. G Musič je prejel 35 glasov, g.
Eržen pa 34 glasov, 1 glas je neveljaven (prazna). Novi predsednik LZS je g. Niki Musič.
Predsednik se zahvali za izkazano zaupanje in izrazi prepričanje v dobro sodelovanje s svojim
protikandidatom tudi v prihodnje.
Nadaljuje se z glasovanjem o izboru podpredsednikov in članov nadzornega odbora.
V času, ko volilna komisija šteje glasove, se preide k točki razno. Najavljenih tem ni bilo, zato
predsednik pozove člane k besedi, če bi kdo želel še kaj povedati. G. Ličer pove, da se je
ustavil v Postojni, kjer ima skupščino AOPA. Obravnavali so občasno zaporo zračnega prostora
v dotičnem prostoru, ki namesto 7 dni na leto traja bistveno dlje. Vpraša, če lahko tudi LZS
pomaga pri reševanju tega problema. Predsednik zagotovi podporo.
Oglasi se g. Ivan iz AK Ptuj. Prisotne seznani s 60-letnico AK Ptuj in prireditvijo ob dnevu
letalstva na tem letališču. Vpraša, če je LZS o tem obveščena, sekretar potrdi da je. Nadaljuje z
opisom prireditve, kot so si jo zamislili. Program temelji na tem, kar lahko slovenski piloti
pripravimo v sodelovanju s Slovensko vojsko.
Oglasi se g. Špacapan. Pove, da je začel kot modelar in se prek mnogih panog vrača v
modelarstvo. Pove, da je našel rešitev za težave v modelarstvu. Učitelji v šolah nočejo izvajati
dodatnih ur v tej panogi. Rešitev je, da otroke mi sprejemamo v modelarske krožke, radi
prihajajo tudi najmlajši. Tem se pove, naj s seboj pripeljejo svoje nonote, dedke. Zgodilo se je,
da ima zdaj kup nonotov, ki lahko tudi sami vodijo krožek, kadar ne gre drugače. Rešitev je v
dedkih! Ob tem prosi LZS za potrdilo, da smo organizacija v javnem interesu.
G. Ličer vsem pove, da bo v aprilu dirka Redbull Airrace v Rovinju. Gotovo bo odlična
prireditev, ki se jo splača iti pogledat.

Volilna komisija razglasi rezultate volitev za podpredsednika LZS. 40 glasov Jože Čuden, 23
glasov Tone Videnšek, 58 glasov Igor Eržen. Nova podpredsednika LZS sta g. Jože Čuden
in g. Igor Eržen.
Nadzorni odbor LZS (v nadaljevanju NO-LZS) je izglasovan takole: 66 glasov g. Željko
Županič, 60 glasov g. Matjaž Gantar, 58 glasov g. Ludvik Uhan, 19 g. Janko Grošelj. Člana
NO-LZS sta g. Gantar in g. Uhan, predsednik NO-LZS pa je g. Županič.
Preidemo k potrditvi Izvršnega odbora. Predsedniki komisij so:
- Motorno letenje: g. Darko Kralj
- Jadralno letenje: g. Denis Štrbenc
- Akrobatsko letenje: g. Matija Škrlec
- ULN: g. Rado Jelen
- JPZ: g. Igor Eržen
- Padalstvo: g. Jože Veldin
- Balonarstvo: g. Štefan Pavlinjek
- Modelarstvo F3: g. Pavel Prhavc
- Modelarstvo S: g. Anton Šijanec
- Modelarstvo F1: g. Damjan Žulič
- Šport: g. Vito Rome
- Izobraževanje: ga. Anja Hočevar
- Varnost: g. Miha Repovž
Do nadaljnjega ostane skupni predsednik modelarske komisije g. Anton Šijanec.
59 ZA, ostali vzdržani. IO-LZS je potrjen.
Predsednik ob 20:45h zaključi 15. skupščino LZS in povabi na manjšo pogostitev pred
dvorano.
Ljubljana, 1. 4. 2014
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