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26 letalskih let Venceslava Jerasa 
 
 

Le kdo med letalci ne pozna Venceslava Jerasa, 
dolgoletnega predsednika IO* ZLOS, ki ga je na 
nedavni skupščini za menjal novo izvoljeni Stane 
Menegalija. Poznamo ga s sestankov in letališč, 
poznamo ga kot človeka, ki mu ni vseeno, kaj 
ljudje delajo, kako v praksi izgleda tisto, o čemer 
je on razpravljal za zeleno mizo. Poznamo ga kot 
praktika in borca, kot človeka, ki je v letalstvu 
pustil 26 let. 

In sedaj pravi, da ima letalstva zadosti in da mu 
je dovolj funkcij. Pravi, da bi imel rad malo miru, 
zato da predahne tudi pred letalstvom. 

Koliko časa ste predsednikovali I0 ZLOS? 
Marca je bilo 13 let. In mislim, da je bilo zame 

to obdobje predolgo, sploh pa, če temu dodam še 
prav takšno obdobje predsednikovanja v Celjskem 
aeroklubu, kjer sem se pred 26 leti vključil v 
letalsko organizacijo. 

Kako ste zašel med letalske vrste? 
Bilo je to leta 1948, ko sem s Primorske prišel v Celje. Ker sem prej deloval na področju 

Ljudske tehnike in ker so v Celju rabili nekoga, ki bi prevzel vodstvo tamkajšnje letalske 
organizacije, so hitro ugotovili, da bi bil jaz dober za te stvari. Vendar vse skupaj le ni bil 
slučaj, kajti športno letalstvo, čeprav v skromnih začetkih, mi je bilo pri srcu že tedaj. 

In kaj menite o letalstvu danes? 
Predvsem, letalstvo, in ko rečem letalstvo, mislim pri tem na vse naše dejavnosti, je 

vsekakor lepa športna dejavnost, ki pa je ob tem dejavnost posebnega družbenega pomena. 

Ocenjujete svoje delovanje v vrstah letalcev kot uspešno? 
Bi rekel. Vsekakor je bilo zadnjih deset let za slovenski letalski šport obdobje napredovanja, 

obdobje prehoda iz čiste stagnacije, če ne celo nazadovanja v zavzeto delo. Pred desetimi leti je 
bila padalska dejavnost na tleh, prav tako jadralno letenje. Dobri so bili redki posamezniki, ki 
niso imeli ozadja ne v kadrih in ne v opremi. 

Izvršni odbor ZLOS-a je bil tisti, ki je pričel razgibavati letalske vrste. Pomembno se mi 
zdi, da smo v tem obdobju pričeli posegati tudi v urejevanje naših letališč in objektov, postali 
tako ugledni tudi navzven. 

 
Bi še kako drugače ocenili to obdobje? 
Dejansko je zadnjih deset let obdobje čedalje bolj poudarjene samostojnosti aeroklubov in 

letalskih centrov in tudi, če že hočemo, naš Izvršni odbor je deloval na ta način, kajti Izvršni 
odbor ni bil več nek namišljen organ, pač pa skup ljudi iz terena, ki so poznali in se zavedali 
problematike, ki je vseskozi zavirala hitrejši razvoj našega letalskega športa. 



In ljudje, s katerimi ste v tem času sodelovali? 
Resnično, o letalcih vse najboljše. Mislim, da so redke organizacije, ki bi se lahko pohvalile s 

tako dobrim članstvom. Delovali smo brez rivalstva. Konec koncev je tudi fond samopomoči 
eden izmed rezultatov učinkovitosti delovanja Izvršnega odbora. 

Kakšne pa so naloge novega Izvršnega odbora? 
Takole bi dejal: če je bilo obdobje zadnjih 10 let posvečeno predvsem športu, doseganju 

rezultatov, izobraževanju kadrovske osnove in žal skoraj povsem individualnemu opremljanju 
aeroklubov s sodobno letalsko opremo, potem je naloga novega vodstva predvsem v tem, da 
letalskemu športu uredi materialno plat. Na dlani je, da je naša dejavnost tista, za katero mirno 
trdim, da je dejavnost posebnega družbenega pomena. Dejansko naši letalski centri vseskozi 
delajo za SLO, šport in vzgojo kadrov. 

 

Pa menite, da bo imel novi odbor možnost, da urejuje to zahtevno problematiko? 
Nekatere stvari se že urejajo. Denimo: samoupravni dogovor na ravni federacije predvideva 

12 starih milijard v naslednjih petih do šestih letih, s katerimi bi generalno obnovili opremo 
klubov. Gre za letala, motorna in jadralna, padalsko opremo… Pri podpisu dogovora bodo 
sodelovala tudi naša letalska podjetja, SUCVP, Vojno letalstvo in vsi ostali, ki imajo 
neposredne pa tudi posredne koristi od naše organizacije. 

Kaj pa masovnost? Ste na tem področju dosegli primerne rezultate? 
Smo in nismo. Povsem razumljivo je, da letalski športi ne morejo biti tako masovni kot na 
primer taborniška in planinska organizacija. Naša masovnost se ne more primerjati z 
masovnostjo atletskih športnih društev. Razlogi so povsem jasni. Letalski športi so zahtevni 
po strukturi kadrov in potrebnih materialnih sredstvih. Ta so poseben problem. Naše 
močnejše organizacije imajo 120 do 150 aktivnih članov. To so padalci, jadralni letalci in 
motorni piloti. Masovnejše je modelarstvo. Letalski parki naših organizacij so prilagojeni 
potrebam svojega članstva, to pa je hkrati tudi maksimum njihovih možnosti. Torej bi bilo 
članstvo lahko večje le ob izdatnejši in povsem urejeni družbeni podpori. 

Pravite urejeni. Kaj mislite s tem? 
Dokler bodo morali naši člani čistiti kanalizacijo, podirati topilne peči, dokler bodo 

opravljali različna najbolj umazana dela zato, da bodo zagotovili plačo upravnika in 
mehanika na letališču, zavarovali letala, kupovali gorivo…vse dotlej o urejenosti ne bo 
govora. Toda menim, da je ureditev financiranja naše organizacije naša bližnja prihodnost. 

Vendar so v tem problemu tudi nekatera druga žarišča? 
Nekatere naše organizacije imajo čudovita letališča, odlično opremo in lego za turistično 

delo na področju letalstva. Na primer šolanje tujih letalcev in padalcev, trenažo. Turistično 
sprejemanje športnih letal in niz drugih možnosti, iz katerih bi naše organizacije lahko iztržile 
prenekateri dolar, pa tudi izkušnjo. 

Kaj pa koridorji? 
Sodijo v sklop turistične problematike. Če bomo hoteli kdaj gojiti inozemski letalski 

turizem, kot ga gojijo naši sosedje in to ne zastonj, potem bi morali imeti koridorje do 
letališč v Lescah, Slovenj Gradcu in Portorožu. Zanimivo, vsa ta letališča že sedaj ležijo pod 
mednarodnimi zračnimi potmi. 

Kako pa ocenjujete slovenski letalski šport z širšega, jugoslovanskega stališča? 
Rezultati, ne samo lanski, tudi rezultati prejšnjih let uvrščajo slovensko padalstvo, jadralno 

letenje in modelarstvo v jugoslovanski vrh. To se odraža tudi v imenih članov državnih 
reprezentanc. Mislim, da je to odraz našega sistematičnega dela, ki je obrodilo sadove, celo 



boljše kot smo jih pričakovali. V naših ostalih republikah je nedavno še vedno prevladovala 
miselnost, ki je motorno letenje postavila pred vse druge dejavnosti. Mi smo se tej veji odrekli. 
Pa ne dobesedno. Zlahka smo namreč ugotovili, da motorni piloti v svoji trenaži lahko najbolje 
pomagajo jadralcem in padalcem. 

 
Pa se vam kljub temu ne zdi, da po športni plati motorno letenje le premalo gojimo? 
Po mojem smo ubrali pravilno pot. Toda, če je motorno letenje šport, potem je to 

akrobatsko letenje. Žal v Sloveniji nimamo primernega letala. Upam, da bo slovenskim 
letalcem samoupravni sporazum, ki ga pripravljajo v Beogradu, rešil tudi ta problem. 

Kaj pa delo naših letalcev? 
Letos čaka nekatere naporno leto. Naj naštejem nekaj prireditev: letalska Balkaniada, 

Evropsko padalsko prvenstvo v Portorožu, ob tem pa kompleten niz republiških in državnih 
tekmovanj za vse panoge. Tudi svetovnemu prvenstvu v jadralnem letenju, ki bo prihodnje leto 
na Finskem bi morali posvečati posebno pozornost že sedaj. 

In kaj lahko rečete o svojih sodelavcih? 
Vseskozi mi je bil v veliko pomoč Mirko Bitenc, sekretar IO ZLOS. S svojo natančnostjo, 

tekočim spremljanjem problematike, učinkovitostjo, poznavanjem problematike, delavnostjo 
in veliko zavzetostjo je mnogo pripomogel k slovenskemu letalstvu. 

Funkcijo predsednika ste prepustili mlajšemu. Kaj boste počeli sedaj? 
Kot rečeno 26 let delujem z letalci, za to je čas, skrajni čas, da se tudi mlajši vključijo v to 

delo, ki je zanimivo, hkrati pa kljub problemom izredno hvaležno. Pod Šmarno goro imam 
vrt, temu vrtu bom posvetil nekaj časa. 

Saj ne mislite letalstva sedaj, po 26 letih povsem pustiti? 
V Celju so mi podelili naslov častnega člana. Tudi pri IO bom imel gotovo še mnogo 

obveznosti. Toda, najprej bom malo predahnil! 
 

To je Venceslav Jeras - Vencel med prijatelji. Najbrž mu ne moremo zameriti, da si po 26 
letih želi tudi malo miru, prgišče časa zase in vrtič v Vikrčah pod Šmarno goro, kjer je doma. 
Trinajst let dela v Celjskem aeroklubu, 13 let predsednikovanja Izvršnemu odboru ZLOS-a, ob 
tem pa še leto dni predsedniške funkcije v Letalski zvezi Jugoslavije. Za vse, kar je storil 
slovenskemu letalstvu smo mu lahko globoko hvaležni. 

Razgovor pripravil Tone Polenec 

Razgovor je bil objavljen v: 

 
revija letalcev in ljubiteljev letalstva 
ŠT. 3 – LETO V. - MAJ - JUNIJ 1975 
 
 
*IO je Izvršni odbor 


