
LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE 

Komisija za modelarstvo 

Podkomisija za letenje s prosto letečimi modeli 

 

ZAPISNIK S SESTANKA PODKOMISIJE ZA LETENJE S PROSTOLETEČIMI MODELI, KI JE BIL V NOVEM MESTU 

DNE 18.12.2018, S PRIČETKOM OB 17:00 URI 

 

Prisotni:  AK Murska Sobota(poobl. Bogdan Lemut), Dragan Stankovič in Damjan Žulič iz AK Krka, LMK 

Miren(poobl. Bogdan Lemut), Bogdan Lemut  iz DM Pomurja, Stojan Pirih iz MK Tolmin, Tomaž Hribar iz AK 

Celje, Damjan Meolic, MK Ftič Moravske Toplice in  Dušan Slokar ŠMD Lokavec 

Ostali prisotni: Jože Titan, AK M.Sobota, Matija Hrast, MK Tolmin 

 

DNEVNI RED: 
 

1. Izvolitev dveh overovateljev zapisnika  
2. Pregled dela v letu 2018 
3. Plan dela v letu 2019 
4. Poročilo o situaciji v LZS, sredstvih zareprezentance ter o eventuelnih aktivnostih LZS glede 

povrnitve kategorizacij s strani OKS 
5. Potrditev državnih reprezentanc in izbira vodij reprezentanc 
6. Izbira organizatorjev državnih prvenstev  
7. Koledar tekmovanj za leto 2019 
8. Razno  

 

1. Izvolitev dveh overovateljev zapisnika 

Na osnovi prisotnosti predstavnikov 8-ih društev od 16-ih, ki se ukvarjajo s prostim letom in so 

plačali pristojbino za dejavnost, je predsedujoči ugotovil, da je seja sklepčna. Verodostojnost 

zapisnika potrdita izvoljena overovatelja. Za overovatelja zapisnika sta bila predlagana Damjan 

Meolic in Matija Hrast, ki sta bila potrjena soglasno. 

 

2. Pregled dela v letu 2018 

V tekmovalni sezoni smo izvedli večino tekmovanj za ciklus Pokala Slovenije, odpadlo je tekmovanje 

za Pokal MD Ventus, zahvaljujoč LMK Miren in DM Prekmurja pa zaključno tekmovanje za pokal 

Slovenije ni bilo v nevarnosti. Glede na vremenske okoliščine je zaključni pokal na koncu 

organiziralo DM Pomurja. Končni rezultati za Pokal Slovenije so priloga k temu zapisniku. 

Zaradi odpovedi organizacije DP v kategorijah F1H, F1A in F1A mladinci s strani izbranega 

organizatorja, ki je prvenstvo iz objektivnih razlogov odpovedal, ponudil pa pomoč pri organizaciji, 

smo ponovili razpis za organizatorja. Izbrano je bilo MD Pomurja, ki je tudi edino oddalo popolno 

prijavo. MK Ftič  pa je uspešno organiziral DP v kategorijah F1B in F1C. 

Društvo modelarjev Pomurja in AK Murska Sobota sta letos v sodelovanju s hrvaškimi organizatorji 

uspešno  organizirala tekmovanje za svetovni pokal Mura cup 2018 na Hrvaškem. Aeroklub Krka iz 

Novega mesta pa je tradicionalno dobro organiziral tekmovanje  Svetovnega pokala za Krka cup 

2018. 

Članska reprezentanca se je avgusta udeležila Evropskega  prvenstva F1A,B na Madžarskem. Odličen 

rezultat je dosegel Luka Bitežnik, ki je osvojil srebrno kolajno in  naslov vice prvaka Evrope, Matija 

Hrast je bil 9., ekipa pa je dosegla odlično tretje mesto in s tem bronasto odličje. Tudi Vladimir 

Sychov je s 3.mestom v kategoriji F1C dosegel svojo prvo medaljo na večjih tekmovanjih. Vladimir 



Sychov je hkrati dosegel tudi drugo mesto v generalni razvrstitvi Svetovnega pokala v kategoriji 

motornih modelov F1C za leto 2018. 

Pomlajena mladinska državna reprezentanca se je v avgustu udeležila Svetovnega mladinskega  

prvenstva v Pazardjiku, Bolgarija, kjer se je mladi Maj Habjanič uvrstil v prvo polovico tekmovalcev, 

ostali pa so tekmovanje izkoristili za nabiranje izkušenj, saj so bili v povprečju verjetno najmlajša 

ekipa  na prvenstvu. 

V novembru smo na 1. korespondenčni seji potrdili dva organizatorja Svetovnih pokalov v 

naslednjem letu in sicer skupno kandidaturo AK Murska Sobota in DMP Pomurja za organizacijo 

Mura cupa 2019 ter AK Krka, Novo mesto za organizacijo Krka cupa 2019.  

Po dolgih letih smo bili modelarji v prostem letu  letos brez priznanih kategorizacij, kar se zelo 

pozna tako pri prihodkih LZS-ju, kakor tudi pri sredstvih, ki jih je LZS letos namenila za pomoč 

modelarjem pri udeležbi na tekmovanjih 1.kategorije.Solidarnost, ki so je bili v veliki meri deležni 

nekategorizirani športniki v LZS do sedaj, je nekako izpuhtela, ko bi je lahko bili v večji meri deležni 

mi. Modelarskim reprezentantom je bilo dodeljeno le cca ½ sredstev, ki bi nam sicer »pripadala«, če 

bi se sredstva delila po dosedanjem ključu. 

 

3. Plan dela v letu 2019 

V letu 2019 bomo organizirali ciklus tekmovanj za Slovenski pokal. Število tekmovanj, ki bodo štela 

za ta ciklus, je razvidno iz koledarja tekmovanj, ki bo priloga k zapisniku. Predvidoma bomo  

organizirali tudi Državna prvenstva v kategorijah F1H-mladinci, F1A, F1A-mladinci ter F1B in F1C. Še 

vedno je aktualna problematika udeležbe na tekmovanjih glede na prijavo. Organizatorji tekmovanj 

ponovno apelirajo, da klubi pravočasno odjavijo svoje tekmovalce, če le ti ne bodo prišli na 

tekmovanje. V letu 2019 bo Aeroklub Krka organiziral tekmovanje Krka cup - World cup 2019, DM 

Pomurja in AK Murska Sobota pa bosta skupno organizirala Mura cup - World cup 2019. Članska 

reprezentanca se bo udeležila Svetovnega  prvenstva, ki bo oktobra v Lost Hillsu, ZDA,  mladinska 

reprezentanca se bo udeležila Mladinskega evropskega prvenstva, ki bo v Prilepu, Makedonija. 

 

4. Poročilo o situaciji v LZS, sredstvih za reprezentance ter o eventuelnih aktivnostih LZS glede 
povrnitve kategorizacij s strani OKS 
Lansko  leto je žal zaznamovala nerazumna poteza strokovnega sveta OKS, ki je modelarje izločil iz 

kategorizacije zaradi banalnega razloga,češ, da se tekmovalec tokom tekmovanja ne giblje skupaj z 

orodjem oz. sredstvom. Ta razlog ni naveden , kot merilo prav nikjer, zato je LZS zavzeto lobirala in 

delovala na OKS  ter preko FAI, da se letalsko modelarstvo ponovno uvrsti med kategorizirane 

športe. Žal je bila aktivnost vodstva LZS prekinjena zaradi samosvojega soliranja nekaterih članov na 

OKS, kar je bilo že povedano na skupščinah. 

Na seji IO LZS se je izkazalo, da dosedanji  sistem , ki je temeljil na solidarnosti nima več podpore 

med člani IO . Modelarji smo sicer dobili delček sredstev, ki pa v primerjavi s stroški  udeležbe na 

prvenstvih, kjer zastopamo Slovenijo ne pomeni skoraj nič. Na IO LZS je bilo še vedno čutiti 

razdvojenost članov, kot posledico »predvolilnega boja«, ki je žal večkrat temeljil na zavajanju, 

diskreditacijah in podtikanjih. Nekateri akterji žal tudi na sestanku IO niso mogli iz svoje kože, kar 

me ne navdaja z optimizmom za naprej. 

Predlog modelarjev  na  IO LZS je bil tudi, da LZS takoj poda tožbo , po potrebi tudi na ustavno 

sodišče zaradi neenakopravnosti športov in uveljavljanja meril, ki nimajo osnove v Zakonu o športu. 

      Na IO LZS je bil sicer sprejet tudi sklep, ob je prvi včlanitvi  FAI licenca brezplačna, članarina za 

leto 2019 po dejavnosti je 400,00 EUR, s plačilom do konca januarja 200,00 EUR, FAI licenca je 25,00 



EUR in velja za vse leto, za vse mladince (starostna meja po panogi) se pravi za modelarje  največ do 

18. leta pa je FAI licenca brezplačna. Ob vplačilu klubi pošljejo točen seznam svojih članov, tako 

tistih, ki so samo člani kot tistih s FAI licenco. Zvezo naj ažurno obveščajo o spremembah.  

       (Sklep pomeni, da imajo vsi mladinci imajo brezplačno FAI tekmovalno dovoljenje oz.licenco in 

prav tako je za tekmovalca ki se prvič včlani z FAI dovoljenjem brezplačno. To velja samo za prvo 

včlanitev v sistem LZS, ne velja za prestope iz kluba v klub.) 

 

5. Potrditev državnih reprezentanc in potrditev vodij reprezentanc  

V skladu z rezultati in glede na obstoječe pravilnike  člansko reprezentanco za leto 2019 sestavljajo: 

 

Kategorija F1A: 

Matija Hrast, MK Tolmin 

Luka Bitežnik, Goriški KMT  

Roland Koglot, MK bratov Rusjan 

rezerva Miha Lemut 

 

Kategorija F1B: 

Tomaž Hribar, AK Celje 

Dragan Stankovič, AK Krka 

Damjan Meolic, MK Ftič,Moravske Toplice 

rezerva Luka Hribar, AK Celje 

 

Kategorija F1C: 

Volodymyr Sychov, DM Pomurja 

Damjan Žulič, AK Krka 

Janez Brejc ALC Lesce 

 

(Boštjan Bagari, AK M.Sobota  ter Anton Pavel Videnšek, AK Ljubljana, sta svoj nastop na SP že 

predhodno pisno odpovedala.) 

 

Vodja članske reprezentance: Predlaga in  izbere ga ekipa do 12.1.2019 

Pomočnik vodje reprezentance: izbere ga vodja ekipe 

Vsi člani ekipe morajo svojo prisotnost oz. pripravljenost nastopa na SP 2019 pisno (po mailu) 

potrditi predsedniku podkomisije najkasneje do 12.1.2019. 

Člani podkomisije so soglasno potrdili tudi člane mladinske reprezentance.  

 

 Reprezentanca v kategoriji F1A – mladinci:    

Martin Bencik, DM Pomurja , Evropski prvak 2017 

Žiga Tomašev, DM Pomurja 

Matic Pirih,  MK Tolmin 

Maj Habjanič, AK M.Sobota 

Rezerva: Hana Bedernjak, DM Pomurja   

Vodjo mladinske reprezentance bodo člani še potrdili pred datumom za prijavo. Kandidata sta 

Matija Hrast MK Tolmin in  Miha Lemut, MD Pomurja 

 



Vsi člani ekipe morajo svojo prisotnost oz. pripravljenost nastopa na EP 2019 pisno (po mailu) 

potrditi predsedniku podkomisije najkasneje do 10.02.2019., v kolikor ne bo organizator v razpisu 

zahteval prej. 

 

Priloga tega zapisnika je tabela rezultatov, na osnovi katerih so bili potrjeni člani reprezentanc.  

 

6. Izbira  organizatorjev državnih prvenstev za leto 2019 

 

-Za organizatorje DP v kategorijah F1A, F1A-mladinci je na podlagi kandidature izbran DM Pomurja, 

ki bo  izvedel odprto DP na Krbavi, Hrvaška v okviru tekmovanja za svetovni pokal. 

-Za organizatorje DP v kategoriji F1H-mladinci je na podlagi kandidature izbran MK Tolmin 

-Za organizatorja DP v F1B, F1C je na podlagi kandidature izbran MK Ftič, Moravske Toplice 

 

7. Koledar tekmovanj za leto 2019 

Uskladili smo datume tekmovanj za Slovenski pokal. V koledarju sta informativno navedena tudi 

datuma Evropskega  mladinskega  prvenstva in Svetovnega članskega  prvenstva. Koledar 

tekmovanj je priloga tega zapisnika. 

 

8. RAZNO 

 

AD/1 

DM Pomurje je predlagal, da bi se LZS aktivneje vključila v pridobivanje sredstev za delo z mladimi , 

ali v obliki projektnega dela, ali kakorkoli drugače.na razpisih. Predsednik podkomisije se zadolži, da 

kontaktira LZS ter preveri možnosti  

 

Kot uradni spletni strani naše podkomisije sta še vedno aktualna oba spletna naslova:  

www.aeromodelarstvo.si , (Borutova modelarska stran)  in spletni forum http://borut.mojforum.si 

, ki daje možnost objavljanja vsem registriranim uporabnikom in je tako tudi mesto, kjer obvestila v 

zvezi s tekmovanji lahko objavljajo organizatorji tekmovanj.  
 

Sestanek Podkomisije za letenje s prosto letečimi modeli je bil končan ob 20.00 uri 

 

 Overovatelja:                                                                    Zapisnik je sestavil:  Damjan Žulič l.r. 

Damjan Meolic l.r. 

 

Matija Hrast  l.r.  

 

 

Priloge: 

1 x Vabilo 

1 x Rezultati Slovenskega pokala 

1 x Tabela rezultatov za določitev reprezentanc 

1 x Koledar tekmovanj 

1 x Lista prisotnih na sestanku Podkomisije 

 

http://www.aeromodelarstvo.si/
http://borut.mojforum.si/

