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ZAPISNIK 90. seje IO LZS, ki je bila 6.12.2022 ob 16 uri v Murski Soboti, Lovenjakov dvor 40, 
Polana 40  
Prisotni (s pravico glasovanja): 

- predsednik LZS – g. Igor Eržen 
- podpredsednik LZS – g. Darko Kralj 
- podpredsednik LZS – g. Vito Rome  
- športna komisija – g. Vito Rome 
- motorna komisija – g. Darko Kralj 
- akrobatska komisija – g. Darko Kralj  
- JPZ komisija – g. Tilen Ceglar pooblastilo Igor Eržen 
- ULN komisija – g. Robert Latin pooblastilo Darko Kralj 
- modelarska komisija – ga. Alja Makuc pooblastilo Igor Eržen 
- jadralna komisija – g. Mark Travner 
- balonarska komisija – g. Štefan Pavlinjek 
- padalska komisija – g. Jože Mlakar pooblastilo Vito Rome 

Ostali prisotni: 
- pisarna LZS ga. Snežana Gorenc 
- predsednik NO LZS g. Filip Tobias 
- modelarska podkomisija, prosti let – g. Tomaž Hribar 

Odsotni: 
- izobraževalna komisija – ga. Anja Hočevar  
- modelarska podkomisija, radijsko vodenje – g. Pavel Prhavc 

 
Točke dnevnega reda: 
1. Ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev zapisnika 89. redne seje IO-LZS, pregled sklepov 
3. Članarina LZS za leto 2023 
4. Zavarovanja letal 
5. Volitve OKS (Vito Rome) 
6. Bloudkova priznanja in nagrade 
7. Prenosi letal UTVA-66 in UTVA-75 
8. Poročilo NO LZS 
9. Razno  (statut, reprezentanca, rezultati,…) 
 

1. točka  

Predsednik LZS, Igor Eržen ob 15:53 uri prične z 90. sejo IO LZS. Na seji je prisotnih 12 članov 
od skupno 13 z glasovalno pravico. Janez Božič in David Marc - člana nadzornega odbora , 
opravičeno odsotna. 



Seja je sklepčna. 
 

2. točka  

Zapisnik 89. seje IO LZS je pregledan, na zapisnik ni vprašanj in ne pripomb. 
Sklep soglasno sprejet. 
 

3. točka  

Predsednik Eržen pove, da smo z nadzorniki imeli sestanek, pregledalo se je poslovanje, 
ugotovilo se je, da bo konec leta poslovanje v minusu. Letos se je sofinanciralo Svetovno 
prvenstvo v balonarstvu, za modelarstvo so se nabavile športne majice, kupili so se modelarski 
modeli RES. Osebni dohodek Snežane ostaja enak, generalnega sekretarja nimamo, stroški 
pisarne so minimalni. Predsednik NO Filip Tobias že nekaj let ugotavlja, da članarine ne morejo 
biti 20 let enake. Sredstev iz dejavnosti je vsako leto manj, deloma zaradi neizpolnitev 
kriterijev, posledično temu je tudi manjši znesek, ki ostaja za delovanje zveze. Po razpravi se 
predlaga višina članarine za leto 2023: 
- članarina po panogi 600,00€/ plačilo do 31.1. 300,00€ 
- FAI športno dovoljenje 60,00€/plačilo do 31.1. 30,00€ 
- mladinci in športnik, ki prvič zaprosi za FAI športno dovoljenje 30,00€/plačilo do 31.1. 15,00€ 
Sklep soglasno sprejet.  
 

4. točka  

Predsednik LZS besedo preda Filipu Tobiasu, ki pove, da bi se LZS morala vprašati ali je tu samo 
zato da ureja in spodbuja športna tekmovanja ali je kot krovna organizacija pripravljena 
pogledati širše in pomagati svojim članom, klubom tudi iz drugega vidika. Vsi klubi bi morali 
preko LZS kot krovne organizacije urejati in reševati zadeve, zveza pa bi morala prisluhniti tudi 
širše. Ena taka tema je zavarovanje letal in umik tujih zavarovalnic našega trga. Ideja je, da se 
najeme pravno pisarno, da razišče na kak način bi zavarovalniško združenje obtožili 
monopola. Premije so za cca 30% višje, kritja pa nižja jot v tujini. Predsednik Eržen predlaga, 
da Filip Tobias preveri pri odvetniku vse možnosti, preuči opcije ter sporoči  okvirno višino 
plačila. 
Sklep soglasno sprejet. 
 

5. točka  

Predsednik Eržen sporoči, da je zaradi zdravstvenih razlogov pooblastil podpredsednika LZS 
Vita Rome, za volitve OKS.  
Sklep soglasno sprejet. 
 

6. točka  

Za Bloudkovo nagrado, se je že na prejšnji seji IO predlagalo Danila Kovača. Razpis je odprt do 
9.12.2022, zveza uredi in odda predlog za podelitev. 
 

7. točka 

 
Vezano na prenos letal predsednik Eržen sporoči, da se je podpisala prva pogodba z LCMB, 
oddano je na agenciji, trenutno se čaka ali bo potrebno kaj spremeniti, popraviti, dodati….,ko 



bo prenos potrjen s strani agencije,  pa se takoj nadaljuje s podpisom pogodb še z ostalimi 
klubi. Prenos je brezplačen, edina stvar je predkupna pravica, to pa pomeni, da mora klub 
najprej ponuditi zvezi, v primeru če želi utvo dati stran. 

 
8. točka 

 
Filip Tobias pove, da pravega poročila nadzornega odbora še ne mora podati, saj leto še              
ni zaključeno. Kot vsako leto se je pogledalo stroške in prihodke, posebnih postavk ni, večino    
stroškov predstavljajo klubi, torej sofinanciranje po pogodbi, enako velja na prihodkovni 
strani, nekaj prihodkov je še od članarin. Osnovna pripomba NO je ista kot vsako leto, da LZS 
nima prave vizije in da bi LZS morala biti servis za klube. Potrebno je reševati probleme, 
spodbujati mladino, spodbujati tekmovalni šport, urediti medijski dostop, najti še kakšen 
drug vir financiranja…Vse številke pošteno izkazujejo stanje. O končnem poročilo poslovanja 
se bo poročalo v mesecu februarja 2023, ko bo vsa dokumentacija zaključena. 
 

9. točka 

 

1. pod točko razno se ugotovi, da se nedopustno čaka na odziv in servis s strani 
agencije za civilno letalstvo. Predsednik Eržen bo sklical sestanek na agenciji. 

2. Trenutni balonarski delegat na FAIju g. Branko Ambrožič se zamenja z novim 
Matjažem Pavlinjek.  Soglasno potrjeno. 

3. Statuta LZS še vedno nimamo sprejetega. Predsednik Eržen je govoril z vodjo oddelka 
na upravni enoti. Obljubljeno je, da bo stvar rešena takoj ko se vrne referentka na 
delo, pričakuje se v četrtek dne 15.12.2022.  

4. Vezano na rezultate in reprezentanco, Vito Rome razpošlje pošto, da se sestavi 
najboljšega športnika zveze in posamično po panogi. Predsedniki panog pripravijo 
poročila o delu ter plan dela 2023. Vezano na rezultate se pozove vse predsednike, 
naj čim bolj ažurno pošiljajo rezultate z vsemi podatki, da se lahko sproti vnaša v 
sistem OKS. Obvezen podatek EMŠO športnika, zato vse klube pozivamo, da 
dostavljajo vse podatke ob prijavi. Brez EMŠO številke, žal vnos ni mogoč. 

5. OKS je sprejel etični kodeks. V kodeksu je zapisano, da morajo vse NPŠZ sprejeti ta 
kodeks oziroma morajo imeti svojega, ki sovpada kodeksu OKS. LZS predlaga in 
sprejme, da naredimo nov disciplinski pravilnik, del tega pa bi bil  kodeks OKSa. Filip 
pregleda naš disciplinski pravilnik ter kodeks OKS in na naslednji seji razpravljamo o 
tem.  

6. Plan naslednje seje NO je v začetku februarja, IO konec februarja, skupščina pa konec 
marca. 

 

Ob  18 uri, predsednik zaključi sejo IO LZS in se lepo zahvali g. Pavlinjeku za prisrčen sprejem 
in gostoljubje v Murski Soboti. 

                                                                                                             
                                                                                                                 Predsednik LZS 
                                                                                                                                                                                              

Igor Eržen 
      Zapisala: 
Snežana Gorenc 
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