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ZAPISNIK
19. redne letne in volilne skupščine LZS, ki je bila dne 29.3. 2018 ob 18 uri v Modri hiši,
Bravničarjeva 13, Ljubljana
Napoved dnevnega reda:
Predlagani dnevni red:
Pozdrav, otvoritev in ugotovitev sklepčnosti!
1. Predlog in izvolitev organov skupščine LZS (delovno predsedstvo, zapisnikar,
overovatelja, volilna komisija) ter potrditev dnevnega reda skupščine
2. Poročila o delu in zaključni račun LZS za leto 2017
3. Plan dela in finančni načrt za leto 2018
4. Predlog spremembe statuta
5. Podelitev - Športnik leta 2017 in ostalih priznanj
6. Volitve (predsednik, podpredsednika, nadzorni odbor, izvršni odbor, disciplinska
komisija)
7. Predstavitev revije Krila in letalskega dogodka Aeros (Knific, Gregorič)
8. Razno
Predsednik vse lepo pozdravi in odpre 19. redno letno in volilno skupščino LZS. Ugotovi se
sklepčnost, 80 od 105 glasov.
Točka 1
Nadaljuje z izvolitvijo organov skupščine LZS.
Za delovno predsedstvo se predlaga:
- g. Niki Musič (delovni predsednik)
- g. Eržen in g. Čuden (overovatelja)
- ga. Snežana Gorenc (zapisnikar)
Za volilno komisijo se predlaga:
- g. Jože Mlakar, g. Vito Rome in ga. Snežana Gorenc
Delovno predsedstvo in volilna komisija sta potrjena, 3 proti, ostali za.
G. Kralj obrazloži, da je proti, ker je bil na nekaj skupščinah, pa nikjer ni predsednik vodil
skupščine. Predsednik odgovori, da je to naša 19. skupščina in da jo vedno vodi predsednik,
prav tako recimo skupščino OKS vedno vodi predsednik.
Nadaljuje s potrditvijo dnevnega reda skupščine. Dnevni red je soglasno potrjen.

Točka 2
Nadaljuje s poročilom o delu in zaključnim računom LZS za leto 2017. G. Polutnik, ki
zastopa g. Šibanca pove, da v poročilu ni zasledil vseh poročil komisij, zanima ga, kaj je
razlog za to. Sekretar pove, da so bili predsedniki pozvani k oddaji, nekateri so jih oddali
pravočasno, nekateri naknadno, nekateri pa sploh ne. G. Kralj pove, da morajo biti po statutu
LZS poročila na skupščini, tako da ga lahko vsak predstavi tudi tu. Sekretar vpraša, kakšni so
razlogi, da poročila ni poslal v roku za oddajo gradiv skupščine, isto zanima g. Šijanca. G.
Kralj prebere svoje poročilo in navede, da komisija ni imela nobene seje, ker vodstvo LZS ni
dalo na voljo sredstev komisij, zato niso mogli izvesti varnostnega seminarja. Pove tudi, da
kljub njegovemu trudu na izvršnem odboru (v nadaljevanju IO), tam ni bilo posluha za
probleme motorne komisije. Izpostavi slabo in počasno delo CAA (Agencija za civilno
letalstvo), še vedno uporaba Avgas v motornem letalstvu, s strani CAA ista oseba preglednik
in inšpektor…. Komisija si želi več podpore. Iz tega razloga ni napisal nič in zato ima
motorna komisija letos samo dva člana. Zaključi, da na tak način LZS ne more delati. Oglasi
se Mitja Ribarič in pove, da se mu zdi finančno poročilo neresno, ker so postavke premalo
pojasnjene, predlog finančnega načrta prav tako. Predsednik pove, da je poročila in načrte
potrdil IO- LZS. G. Ribarič nadaljuje, da je potrebno k postavkam dodati komentarje, sicer
naj se teh dokumentov ne sprejme. G. Mavri s kritiko zaključnega računa, ki ga označi za
norčevanje iz članstva pove, da tako, kot je to narejeno, je celo delo letalske zveze. G. Lemut
pove, da so pripravljeni dokumenti takšni kot vsa leta, za vsebinske popravke ali pojasnila pa
lahko članstvo vpraša in jih dobi zdaj. G Eržen pove, da so bili sklepi v zvezi s tem že sprejeti
na seji IO. G. Mlakar pove, da se je na IO izpostavilo to vprašanje, zato se je zahteval in
opravil celoletni pregled poslovanja oz. prometa na poslovnem računu. Pove, da imajo
možnost vpogleda v račun skozi vso leto vsi člani. Sklepi IO so bili sprejeti na podlagi
vpogleda v račun in ne na podlagi pripravljenega zaključnega računa. G. Kotnik nadaljuje, da
se strinja s kolegom Mavrijem. Sklic skupščine in gradivo je povsem neresno. Še danes so
hodila gradiva, rok je prekratek. Vpraša, zakaj je LZS naredila minus v 2017, kritizira tudi
Camo in stroške, povezane s tem. Pove tudi, da je nadzorni odbor po letu 2016 ugotovil, da je
potrebno CAMO ukiniti. Vpraša, zakaj so stroški za to še vedno v letu 2017? Predsednik
odgovori, da je bil CAMO marca zaprt po sklepu IO LZS. Stroški po tem mesecu so vezani
na prevzemanje pooblastila za nadzor plovnosti ULN. G. Kotnika zanima, kakšni so bili
prihodki CAMO? Oglasi se tudi g. Kralj, ki navede, da je na stroške CAMO opozarjal in da
prihodkov ni bilo, ker so lastniki CAMO za svoja letala uredili, še preden je LZS odprla
svojega. S tem je vodstvo LZS oškodovalo LZS za cca. 60.000 EUR. Za to je odgovoren
predsednik LZS. Predsednik odgovori, da se s tem ne strinja, saj so bili vsi sklepi v zvezi s
tem sprejeti na IO LZS. Nadaljuje, da so gradiva pripravljena na način, kot je praksa ves čas.
Sprejme pripombo, da se zaključni račun v bodoče posreduje s prilogami. Sklene se, da se
naknadno pošlje poročilo s pojasnili vsake postavke v roku enega meseca od oddaje
zaključnega računa na Ajpes. Zaključni račun in sklep je potrjen, noben proti, soglasno
potrjeno.

Točka 3
Nadaljuje s planom dela in finančnim načrtom za 2018.
G. Ribarič vpraša, zakaj je bilo v letu 2017 500.000 EUR prometa, v planu za 2018 pa
imamo 300.000 EUR. Vpraša tudi, zakaj so ob zmanjšanju sredstev stroški 15 do 20% večji?
Predsednik poda opombo, da dejanski prihodki v zaključnem računu ne odstopajo od plana za
leto 2018, do razlike cca. 200.000, ki jo prikazuje finančno poročilo 2017 pa je prišlo zaradi
koriščenja kredita, ki ga ima LZS najetega za premostitev izplačil reprezentantom, ki jih LZS
lahko črpa šele po izvršenem plačilu reprezentantom. Ta postavka je bila zavedena tudi na
stroškovni strani.
Sekretar pove, da se finančni načrt sprejema na podlagi predvidevanj, kako uspešni bomo na
razpisih. Razpisi še niso zaključeni. G. Ribarič nadaljuje, da smo imeli lani pisarniškega
materiala za 1.300 EUR, letošnja postavka pa je 1.500 EUR. Predsednik odgovori, da se bodo
s prevzemom ULN povečali tudi stroški, zato so tudi na prihodkovni strani zapisani prihodki.
Oglasi se G. Kotnik in vpraša, zakaj nismo upoštevali upada prihodkov zaradi izločitve
modelarstva iz sistema kategorizacije OKS (Olimpijski komite Slovenije). Sekretar pojasni,
da imamo letos še kategorizirane športnike v panogi modelarstvo, zato smo imeli še tudi
odprte razpise. V daljšem pojasnilu okrog dogajanja na OKS in modelarstva pove, da sta dva
člana LZS samovoljno obiskala OKS in se dogovarjala mimo sklepov IO-LZS, s čimer se je
storila škoda siceršnjim naprezanjem LZS za vrnitev modelarstva v sistem. Pove tudi, da je
generalni sekretar OKS, ki je bil prisoten na sestanku v telefonskem pogovoru s sekretarjem
LZS povedal, da je bilo na sestanku rečeno, da sedanje vodstvo LZS krade ter da se bo novo
vodstvo aprila ponovno oglasilo na OKS, da se dogovori o usodi modelarstva. Sekretar pove,
da kdor bo to trdil, bo moral to tudi dokazati! Pove tudi, da je promet na računu bil na
vpogled članom IO in da ni bilo pripomb. Oglasi se g. Šijanec. in vpraša, kdo je bil na OKS.
Sekretar pove, da sta bila tam g. Grošelj in g.Eržen. Pove tudi, da je dobil številne klice v
zvezi s kampanjo, ki se je vršila v ozadju te skupščine. Rdeča nit je bila, da vodstvo LZS
samo krade. To so podtikanja brez vsake osnove. G. Šijanec pove, da je obisk OKS nož v
hrbet 20 letnim prizadevanjem LZS za priznanje modelarstva! Pojasni pravno pot, ki jo je
LZS izbrala in osvetli ravnanje OKS v zvezi s tem. Pove, da je zgrožen in da je to nepopisna
samovolja dveh ljudi, ki kandidirata za predsednika in podpredsednika ter da lažno
predstavljata LZS. Glede navedb, da vodstvo krade, pove, da je edina napaka, ki jo je
sekretar v zadnjih letih naredil, da je samovoljno izplačal dve refundaciji jadralnima
pilotoma, ki ju je predsednik jadralne komisije pozabil upoštevati. Takih izpadov ne moremo
tolerirati. Nadaljuje z vprašanjem g. Erženu, če se ni na preteklih sejah IO- LZS sam
zavzemal, da se g. Grošlja zaradi njegovih izpadov in lažnih prijav raznim inštitucijam
izključi iz LZS. Izrazi mnenje, da je potrebno to obravnavati v disciplinskem postopku. G.
Eržen pove, da je podprl sekretarjevo izplačilo dvema pozabljenima jadralnima pilotoma, in
da ni obtoževal vodstva LZS kraje. Pove, da je zaradi poznanstev na OKS tja šel na kavo in
se je razvila razprava. Predsednik navede točne navedbe s strani OKS o obisku, o tem da
vodstvo krade, da bodo volitve, kjer se bo vodstvo menjalo, itd … G. Mlakar se oglasi in
pove, da je glede finančnega plana bila na IO dolga razprava, ter da se je upoštevalo postavko
izredni odhodki. Pove, da nikoli ni imel občutka, da gre za kakšne goljufije. V ta namen, ker
so bile te obtožbe, smo tudi pregledali poslovanje in promet ter se podrobno ustavljali ob
postavkah. Po daljši razpravi, kjer se pojasni tudi porast sredstev v zadnjih 10 letih, 400 % v
času splošne krize, da predsednik finančni načrt in plan dela na glasovanje. Soglasno sprejeto.

Točka 4
Predsednik nadaljuje s spremembami statuta. Pove, da je IO-LZS pripravil nekatere
spremembe, nadaljuje sekretar s predstavitvijo sprememb. Spremembe so v opisu izkaznice
LZS, ukinitev disciplinske komisije, možnost članstva gospodarskih družb v LZS, ukinitev
varnostne komisije zaradi prenehanja preiskovanja letalskih nesreč (varnostna vprašanja se
rešuje znotraj posameznih strokovnih komisij). Vse dikcije sprememb so bile posredovane v
gradivih. Oglasita se g. Mlakar in g. Grauf. Prvi pove, da so imeli v padalstvu dve nesreči, pri
eni so kot strokovnjaki sodelovali, nikjer pa ni bila vpoklicana LZS kot organizacija. G.
Grauf izrazi mnenje, da bi morali za tako spremembo, kot je ukinitev disciplinske komisije
imeti malo več časa in boljše obveščanje na ravni posameznih komisij, ki bi morale objavljati
zapisnike. Sekretar pojasni, da je bila seja IO, kjer se je to dogovorilo, sklicana en mesec pred
skupščino, pripravljena gradiva pa so bila poslana v predpisanih rokih. G. Mlakar pove, da bi
bilo prav objavljati tudi zapisnike IO in da naj se o tem glasuje ali pa naj se predsednik o tem
samostojno odloči. Oglasi se g. Ribarič, pove, da so informacije o nedelu LZS in podobni
očitki, kot smo jih poslušali, posledica slabega informiranja. V debati se omeni vlogo LZS pri
organizaciji subvencioniranja nakupa novih radijskih postaj. Sekretar pove, da je bilo mnogo
dela vloženega v to, projekt pa je padel zaradi formalnosti, ki niso bile krivda LZS, ampak je
razpis padel na nivoju AOPA-Romunija. Nadaljuje se predvsem s spremembo glede članstva
gospodarskih družb, kjer se izrazi številne pomisleke. G. Jelen pove, da je to članstvo dobro
tudi za to, ker bodo imele gospodarske družbe tako neposredno možnost sodelovanja pri npr.
pravilnikih itd … G. Podlunšek pove, da predlogu nasprotuje, saj gre za molzno kravo, kar je
v nasprotju z osnovnim poslanstvom LZS. Pove, da lahko podjetja, ki so povezana z
letalstvom, pomagajo tudi, če niso člani LZS. Predsednik da na glasovanje spremembe
statuta, vsako spremembo posebej
-

Ukinitev disciplinske komisije in prenos nalog na IO LZS. Sprejeto. 6 proti, 11
vzdržanih, 62 za
Ukinitev varnostne komisije. Sprejeto. 79 za, nihče proti
Sprememba videza izkaznice. Sprejeto. 79 za, nihče proti
Član LZS lahko postane tudi gospodarska družba. Zavrnjeno. 39 proti, 18 vzdržanih.

Točka 5
Predsednik nadaljuje s podelitvijo priznanj najboljšim športnikom LZS 2017. Najboljši
športnik LZS 2017 je raketni modelar Miha Rupnik.
Po panogah sledijo:
-

Dejan Buzeti, balonarstvo
Robi Verbančič, motorno letenje
Domen Grauf / Tomaž Gajser, ULN
Boris Žorž, jadralno letenje
Franc Peternel, zmajarstvo
Matjaž Sluga, jadralno padalstvo, natančno pristajanje
Jurij Vidic, jadralno padalstvo, preleti
Ekipa Slovenija Circus, padalstvo prosti slog
Ekipa Naj, padalstvo svobodni let

- Ekipa Sky dragons, skupinski likovni skoki
- Ekipa ALC Lesce, Paraski in Cilj – figure
- Volodymir Sychov, modelarstvo prosti let
- Martin Bencik, modelarstvo prosti let mladinci
- Primož Rižner, modelarstvo radijsko vodenje
- Janez Ovsec, raketno modelarstvo mladinci
Podelili smo tudi priznanja FAI za svetovne in kontinentalne rekorde g. Matevžu Lenarčiču,
Antonu Svoljšku in Matjažu Slugi.

Točka 6
Predsednik nadaljuje z volitvami. Našteje kandidate za vse funkcije. Za predsednika LZS
kandidirata g. Niki Musič in g. Igor Eržen, za podpredsednika LZS kandidirajo g. Igor Eržen
(v primeru, da ni izvoljen za predsednika), g. Jože Čuden, g. Mitja Ribarič, g. Janko Grošelj
in g. Darko Kralj. Za nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) da predsednik LZS najprej v
potrditev vse tri člane (g. Božič, g. Podlunšek, g. Uhan), potem se bo glasovalo o predsedniku
NO. Potrjeno, 72 za, nihče proti. G. Jelen ob tem pove, da bi bilo dobro imeti več kandidatov
za nadzornike.
Sledi predstavitev obeh kandidatov za predsednika, nato oddaja volilnih lističev. Volilna
komisija razglasi neodločen rezultat 39:39, ena glasovnica je neveljavna. Če kdo dvomi v
rezultat, g. Mlakar povabi kandidata, da še sama preštejeta glasovnice. Po začetni
negotovosti, daljši debati in glasovanju o takojšnji ponovitvi volitev (28 glasov za) se sklene,
da se skliče izredna skupščina, na kateri se ponovno izvede volitve za vse funkcije, razen
nadzornega odbora, kjer lahko volimo danes in potrditve IO. Predsednika in podpredsednikov
ne moremo voliti, ker g. Eržen kandidira pogojno tudi za podpredsednika. Datum je določen,
nova volilna skupščina bo 10. maja 2018 ob 18 uri.
Skupščina se nadaljuje z volitvami predsednika NO. G. Uhan dobi 15 glasov, G. Božič 5
glasov in G. Podlunšek 59 glasov. Novi predsednik NO je g. Peter Podlunšek, člana NO g.
Uhan in G. Božič.

Točka 7
Sledi predstavitev g. Borisa Knifica, o ponovni obuditvi revije Krila. Predstavi zasnovo
vsebine in povabi k podpori.
Nadaljuje g. Andrej Gregorič z napovedjo letalskega dogodka Aeros v Mariboru 10.6.2018.
Pove, da bo tam poleg sejma in letalskega programa tudi promocija revije Krila. Obe
predstavitvi sta nagrajeni z aplavzom.
Predsednik nadaljuje s potrditvijo članov IO- LZS – predsednikov strokovnih komisij.
Sekretar pove, da IO razen predsednika LZS in podpredsednikov, ki jih bomo volili
10.5.2018 ter ukinjene varnostne komisije ostaja v enaki postavi, kot do sedaj in sicer:
- Motorna komisija: Darko Kralj
- Jadralna komisija: Toni Šibanc
- Akrobatska komisija: Matija Škrlec
- ULN: Rado Jelen
- Balonarstvo; Štefan Pavlinjek
- Padalstvo: Jože Mlakar

JPZ: Igor Eržen
Modelarstvo: Anton Šijanec (podkomisiji-prosti let Damjan Žulič, radijsko vodenjePavel Prhavc)
- Šport: Vito Rome (v iskanju naslednika)
- Izobraževanje: Anja Hočevar
Izvršni odbor se potrdi 77 glasov za, soglasno sprejeto.
-

Točka 8
Pod točko razno se oglasi g. Kralj, da je EASA po nekih govoricah ponovno pripravila
financiranje za nabavo radijskih postaj, rok je zelo kratek. Nadaljuje g. Uhan še s poročilom
nadzornega odbora, pred tem predsednik povabi k minuti molka za preminulega člana NO g.
Matjaža Gantarja.
Predsednik zaključi skupščino in povabi na manjšo pogostitev.
Ljubljana, 13.4.2018
Zapisnikar:
ga. Snežana Gorenc

Overovatelj:
g. Jože Čuden
Overovatelj:
g. Igor Eržen
Predsednik LZS
g. Niki Musič

19. redna in volilna skupščina LZS

