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1. Izvolitev dveh overovateljev zapisnika
Na osnovi prisotnosti predstavnikov 9-ih društev od 14-ih, ki se dejansko ukvarjajo s prostim letom
v okviru LZS, oz. 15-ih, ki so plačali pristojbino LZS za to dejavnost, je predsedujoči ugotovil, da je
seja sklepčna. Verodostojnost zapisnika potrdita izvoljena overovatelja. Za overovatelja zapisnika
sta bila predlagana Tomaž Hribar in Miha Lemut, ki sta bila potrjena soglasno.
2. Pregled dela v letu 2019
Pregled dela v letu 2019
V tekmovalni sezoni smo izvedli večji del tekmovanj za ciklus Pokala Slovenije, zaradi vremenskih
pogojev in posledično pogojev na terenu pa je bilo po nekaj prestavitvah odpovedano tekmovanje
za Pokal DM Pomurja. To žal pomeni, da sta bili pri kategoriji mladincev v F1H samo dve tekmovanji
za PS. Končni rezultati za Pokal Slovenije so priloga k temu zapisniku.
AK Murska Sobota in DM Pomurja sta uspešno organizirala Državno prvenstvo v kategorijah F1A,
F1A-mladinci, MK Bovec DP v F1H-mladinci, MK Ftič pa je bil organizator DP v kat. F1B in F1C.
Društvo modelarjev Pomurja in AK Murska Sobota sta tudi letos v sodelovanju s hrvaškimi
organizatorji uspešno organizirala tekmovanje za svetovni pokal Mura cup 2019 na Hrvaškem.
Aeroklub Krka iz Novega mesta pa je tradicionalno dobro organiziral tekmovanje Svetovnega
pokala za Krka cup 2019.
Članska reprezentanca se je oktobra udeležila Svetovnega prvenstva F1A,B v ZDA, kjer so dosegli
solidne rezultate. Ekipa je nastopila precej okrnjena, saj so bili stroški tekmovanja zaradi
oddaljenosti visoki.

Pomlajena mladinska državna reprezentanca v kategoriji jadralnih modelov se je v juliju udeležila
Evropskega mladinskega prvenstva v Prilepu, Makedonija, kjer je Matic Pirih dosegel 10. mesto,
tudi ostali tekmovalci pa so svoj nastop opravili solidno in si pridobili prepotrebne izkušnje.
Član DM Pomurja Vladimir Sychov je v generalni uvrstitvi svetovnega pokala v kategoriji motornih
modelov F1C dosegel odlično tretje mesto.
V novembru smo na 1. korespondenčni seji potrdili dva organizatorja tekmovanj za Svetovni pokal v
naslednjem letu in sicer kandidaturo DM Pomurja za organizacijo Mura cupa 2020 ter AK Krka, Novo
mesto za organizacijo Krka cupa 2020. Modelarstvo še vedno trpi posledice nerazumne poteze
strokovnega sveta OKS, ki je modelarje izločil iz kategorizacije . LZS preko odvetnika pritiska na OKS
, da se letalsko modelarstvo ponovno uvrsti med kategorizirane športe.
Naj na koncu omenim še dogajanje, ki je bilo letos v modelarstvu vsaj v mojih očeh najbolj
razveseljivo. To je načrtno delo z mladimi tudi v MD Ventus, ki so ob razumevanju in pomoči
vodstva kluba, ter ob nesebičnem razdajanju mladega modelarskega učitelja samo v letošnjem letu
pridobili več, kot 40 novih mladih modelarjev, od katerih jih je deset že tekmovalo na letošnji tekmi
Pokala Slovenije. Tako so se pridružili Prekmurcem in Tolmincem , ki so glede dela z mladimi
poznani že od prej, hkrati pa nadaljujejo tradicijo dela z mladimi na Primorskem.
3. Plan dela v letu 2020
V letu 2020 bomo ponovno 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.
Velik problem je še vedno delo z mladimi. Problem vidimo v pomanjkanju oziroma visokih stroških
prostorov za delo z mladimi , nezainteresiranost večine šol za sodelovanje pri tem , kakor tudi
pomanjkanje sredstev za nabavo materiala, kar bi mladim približalo modelarstvo tudi cenovno. Za
dolgoročnejšo rešitev tega problema bomo potrebovali tudi sodelovanje in pomoč krovne
organizacije. Na podkomisiji je bila ustanovljena »Akcijska skupina za delo z mladimi«, sestavljena
iz članov društev, ki se tudi dejansko ukvarjajo z delom z mladimi in imajo glede tega tudi otipljive
rezultate. Skupina bo do konca januarja pripravila plan dela plan sodelovanja oz. povezovanja z
vodstvom z LZS pri pridobivanju sredstev ter reševanju problematike.
V letu 2019 bo Aeroklub Krka organiziral tekmovanje Krka cup - World cup 2020, DM Pomurje pa
bo organiziral Mura cup - World cup 2020. Članska reprezentanca se bo udeležila Evropskega
prvenstva, ki bo avgusta v Makedoniji, mladinska reprezentanca se bo udeležila Svetovnega
evropskega prvenstva, ki bo tudi avgusta v Romuniji.
4. Poročilo o situaciji v LZS, sredstvih za reprezentance ter o eventuelnih aktivnostih LZS glede
povrnitve kategorizacij s strani OKS
Tudi letošnjo sezono je žal zaznamovala nerazumna poteza strokovnega sveta OKS, ki je modelarje
izločil iz kategorizacije LZS preko odvetnika deluje s pritožbami in drugimi pravnimi sredstvi proti
OKS s ciljem, da se letalsko modelarstvo ponovno uvrsti med kategorizirane športe.
IO LZS je med modelarje solidarno razdelil del predvidenega ostanka sredstev v višini 8000.00, ki
bo namenjen za povrnitev dela stroškov udeležbe v reprezentanci SLO.
Prikazana je bila predvidena problematika licenciranja trenerjev za letalsko-modelarske športe. Na
osnovi razprave smo sprejeli sklep, ki se glasi: »Podkomisija zahteva od LZS, da čimprej predstavi
dejstva in zahteve posledično pa predvsem rešitve glede eventuelnega usposabljanja, licenciranja
trenerjev, kakšne bodo zahteve, načine izobraževanja in vloga LZS pri tem. V osnovi je predlog, da bi
v izogib eventuelnim visokim stroškom izobraževanja in licenciranja lahko predvideli enega trenerja
po panogi oz. dejavnosti za celotno LZS.«
Na LZS ostaja v veljavi tudi sklep, da je ob prvi včlanitvi FAI licenca brezplačna, članarina za leto
2020 po dejavnosti ostaja enaka , to 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. Ponovno opozarjamo vsa društva na zelo
pomembno stvar, to je, da o b vplačilu klubi pošljejo točen seznam svojih članov, tako tistih, ki so
samo člani kot tistih s FAI licenco. Zvezo naj ažurno, tudi med letom, to je med potekom sezone
obveščajo o vsaki spremembi, saj tekmovalci, ki preko članstva v društvih ne bodo člani LZS, ter
tudi evidentirani na seznamu LZS, ne morejo in ne bodo mogli tekmovati na tekmovanjih v okviru
LZS.
(Sklep pomeni, da imajo vsi mladinci 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.)
Jeseni je IO LZS brez vednosti in soglasja podkomisije ustanovil delovno skupino za delo z mladimi v
kategorijah F1 , katere sestava in namen pa zaenkrat nista jasna, oz. znana, saj vodja skupine Stojan
Pirih ne želi delati v skupini na tak način in mimo podkomisije.
5. Predlog DMV
Podkomisija je obravnavala predlog DMV za organizacijo DP v F1H do 15 let. Ker naj naj bi bilo DP
(glede na dodatno obrazložitev predlagatelja) namenjeno nečlanom LZS, podkomisija F1 smatra, da
so tekmovanja v tekmovalnem koledarju LZS namenjena izključno tekmovalcem-članom LZS, za
odločanje o tekmovanjih nečlanov pa podkomisija F1 ni pristojna. Po besedah članov podkomisije to
področje sicer pokriva ZOTK. Glede drugega dela predloga o potrebi dela z osnovnošolskimi učitelji,
je predlog članom podkomisije nejasen , poleg tega pa društva, ki z mladimi že delujejo , vidijo
drugačno problematiko dela z mladimi. OŠ in tamkajšnjimi učitelji tehničnega pouka po naših
izkušnjah za sodelovanje z učitelji modelarstva iz društev praviloma nimajo interesa. O predlogu
zato podkomisija ni odločala, članom podkomisije pa poleg nejasnosti predloga tudi ni poznano
delo DMV na področju mladih, niti jim ni poznano, da bi imelo omenjeno društvo kakšnega
aktivnega člana oz. tekmovalca v FAI modelarskih kategorijah F1.
6. Aktivnosti in problematika pri delu z mladimi
Glede dela z mladimi se je razvila aktivna debata, kjer so člani pokazali na nekaj bistvenih
problemov pri delu z mladimi. Eden od njih je nesodelovanje šol in učiteljev, saj večina učiteljev raje
sami vodijo modelarske krožke, saj s tem pridobijo bonitete v plačnem sistemu , zato ponudbe
društev za strokovno pomoč marsikje izpadejo celo moteče za njih. Eden večjih problemov so tudi
prostori za delo z mladimi, saj so modelarski klubi sedaj večinoma samostojna društva in za njimi ne
stojijo veliki klubi s tradicijo in svojimi prostori, ki so pred leti modelarske tečaje postavljali celo, kot
pogoj za začetek letalske dejavnosti svojih članov. Obstajajo pa društva, ki s svojim delom
dokazujejo, da se kljub temu da nekaj narediti, to so vsekakor MK Tolmin, DM Pomurja , v zadnjem
letu pa je zelo pozitivno presenetilo MD Ventus, ki ima na tečajih preko 40 novih mladih članov, od
katerih jih je prvih deset že tekmovalo na letošnjem tekmovanju v okviru LZS, seveda, kot novih
članov LZS.
Zato smo na podkomisiji sprejeli sklep, da ustanovimo »Akcijsko skupino za delo z mladimi«,
sestavljeno iz predstavnikov društev, ki imajo pri delu z mladimi največ izkušenj ter otipljive
rezultate. Sklep se glasi: Akcijska skupina je sestavljena iz članov društev, ki se v okviru LZS
dejansko ukvarjajo z mladimi modelarji in sicer je MK Tolmin Stojan Pirih, iz MD Ventus Peter
Stegovec, iz DM Pomurja pa so Bogdan Lemut (koordinator), Miha Lemut, Jože Titan in Milan
Sinic. Predvidoma do konca januarja, v kolikor bomo pravočasno pridobili zahtevane podatke, bo
skupina pripravila predloge za delo z mladimi, tako z vidika začetniških tečajev ter prehoda
začetnikov v tekmovalno modelarstvo, kakor tudi dela z mladimi v skladu z zahtevami razpisa, na

katerega se je prijavila LZS. Bila pa je izražena nedvoumna zahteva članov podkomisije, da se za
porabo eventuelno na razpisu pridobljenih sredstev predhodno sprejmejo merila, na osnovi katerih
bodo sredstva razdeljena pravično in namensko predvsem tistim, ki z mladimi res delajo, kar velja
tudi za porazdelitev eventuelno pridobljenih sredstev med podkomisijami. Akcijska skupina je za
svoje delo odgovorna Podkomisiji F1. Sklep je bil sprejet soglasno.
7. Pokal Slovenije 2019
Zaradi slabih vremenskih in terenskih pogojev sta bili letos organizirani le dve tekmovanji v
kategoriji F1H mladinci do 18 let, pravilnik Pokala Slovenije pa za veljavnost ciklusa predvideva
minimalno tri tekmovanja. Ker gre za objektivne razloge ter za kategorijo naših najmlajših, je
Podkomisija sprejela sklep, da za leto 2019 dopušča izjemo in sicer sta za leto 2019 zaradi
objektivnih vremenskih pogojev, na katere organizator, niti tekmovalci niso mogli vplivati, za
kategorijo F1H mladinci dovolj dve tekmovanji za veljavnost Pokala Slovenije. Glede na to, da je bila
odpovedana zadnja tekma, na kateri bi tudi podelili medalje LZS, je bil sprejet sklep, da se podelitev
opravi na prvem tekmovanju v naslednjem letu. Sklep je bil sprejet soglasno.
8. Potrditev državnih reprezentanc in potrditev vodij reprezentanc
V skladu z rezultati in glede na obstoječe pravilnike člansko reprezentanco za leto 2020 sestavljajo:
Kategorija F1A:
Matija Hrast, MK Tolmin
Luka Bitežnik, Goriški KMT
Roland Koglot, MK bratov Rusjan
rezerva Žiga Tomašev, DM Pomurja
Kategorija F1B:
Tomaž Hribar, AK Celje
Dragan Stankovič, AK Krka
Damjan Meolic, MK Ftič,Moravske Toplice
rezerva Dušan Slokar, ŠMD Lokavec
Kategorija F1C:
Volodymyr Sychov, DM Pomurja
Anton Pavel Videnšek, MK Ljubljana
(Boštjan Bagari, AK M.Sobota je svoj nastop v F1A na EP že predhodno pisno odpovedal.)
Vodja članske reprezentance: Tomaž Hribar, pomočnik vodje: Roland Koglot
Vsi člani ekipe morajo svojo prisotnost oz. pripravljenost nastopa na EP 2020 pisno (po mailu)
potrditi predsedniku podkomisije najkasneje do 10.2.2020.
Člani reprezentance so bili potrjeni soglasno.
Člani podkomisije so soglasno potrdili tudi člane mladinske reprezentance.
Reprezentanca v kategoriji F1A – mladinci:
Žiga Tomašev, DM Pomurja
Matic Pirih, MK Tolmin
Martin Bencik, DM Pomurja
Rezerva: Maj Habjanič, AK M.Sobota
Vodja mladinske reprezentance bo Miha Lemut, MD Pomurja

Vsi člani ekipe morajo svojo prisotnost oz. pripravljenost nastopa na SP 2020 pisno (po mailu)
potrditi predsedniku podkomisije najkasneje do 10.02.2020., v kolikor ne bo organizator v razpisu
zahteval prej.
Priloga tega zapisnika je tabela rezultatov, na osnovi katerih so bili potrjeni člani reprezentanc.
9. Izbira organizatorjev državnih prvenstev za leto 2020
-Za organizatorje DP v kategorijah F1A, F1A-mladinci je na podlagi kandidature izbran AK M.Sobota,
-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
Organizatorji DP so bili potrjeni soglasno.
10. Koledar tekmovanj za leto 2020
Uskladili smo datume tekmovanj za Slovenski pokal. V koledarju sta informativno navedena tudi
datuma Evropskega članskega prvenstva in Svetovnega mladinskega prvenstva. Koledar
tekmovanj, ki je bil soglasno potrjen, je priloga tega zapisnika.
11. 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, kakor tudi posreduje vodstvu LZS ostale zahteve, sklepe in
predloge podkomisije.
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:
Tomaž Hribar (potrdil zapisnik 29.12.2019)
Miha Lemut (potrdil zapisnik 29.12.2019)
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

Zapisnik sestavil:
Damjan Žulič l.r.

