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ZAPISNIK 

 

21. seje skupščine LZS, ki je bila dne 17. 12. 2021 ob 18 uri preko video konferenčne spletne 

aplikacije Zoom 

Predlagani dnevni red: 
Pozdrav, otvoritev in ugotovitev prisotnosti! 

1. Predlog in izvolitev organov skupščine LZS (delovno predsedstvo, zapisnikar in 
overovatelja) ter potrditev dnevnega reda  

2. Pregled poslovanja za leto 2019  
- Poročilo o delu zveze in strokovnih komisij 2019 
- Zaključni račun 2019 
- Plan dela in finančni načrt 2020 

3. Pregled poslovanja za leto 2020 
- Poročilo o delu zveze 2020 
- Zaključni račun 2020 
- Plan dela in finančni načrt 2021 

4. Potrditev novega Statuta LZS, usklajenega z veljavnimi predpisi 
5. Razno (prijave pod točko razno pošljite na info@lzs-zveza.si najkasneje do 13.12.2021) 

 

Točka 1 

Predsednik LZS Igor Eržen, vse lepo pozdravi ter ob 18:30 uri začne 21 sejo skupščine LZS. 

Ugotovi se sklepčnost skupščine, 49 od 97 vseh glasov.  

Sklep 1: Predsednik LZS pod prvo točko dnevnega reda za predsednika delovnega 

predsedstva predlaga Filipa Tobias, za člana pa Srečka Jošta in Milana Korbarja. 

Glasovanje: 29 ZA od 49 

Besedo preda izglasovanemu predsedujočemu Filipu Tobiasu, ki se zahvali za zaupanje. 

Predsedujoči v nadaljevanju sporoči, da smo sklepčni, da se skupščina snema, zapisnik vodi 

Snežana Gorenc, vse sodelujoče pa prosi, da se preimenujejo tako da vpišejo ime kluba ter 

ime in priimek. Članom skupščine obrazloži postopek glasovanja.   

Sklep 2: Delovno predsedstvo predlaga za verifikacijsko komisijo Vita Rometa in Darka 

Kralja, za overovatelja pa Mitja Ribariča in Jožeta Čudna. 

Glasovanje: 38 ZA od 49 
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Predsedujoči prebere predlagan dnevni red ter sporoči, da pod točko razno ni prišel noben 

predlog za obravnavo. Dopolnitve k predlaganemu dnevnemu redu ni, zato da predsedujoči  

dnevni red na glasovanje. 

Sklep 3: Potrditev predlaganega dnevnega reda 

Glasovanje 37 ZA, 1 PROTI od 49    

Dnevni red potrjen: 

Delovno predsedstvo: predsednik Filip Tobias 

                                        član Srečko Jošt 

                                        član Milan Korbar 

Verifikacijska komisija: Vito Rome 

                                          Darko Kralj 

Overovatelja: Jože Čuden 

                         Mitja Ribarič 

Zapisnik: Snežana Gorenc 

  

Točka 2  

Pregled poslovanja za leto 2019 

Predsedujoči pove, da so bila gradiva poslovanja poslana. Nadzorni odbor je 18.2. 2020 

pregledal poslovanje zveze ter ugotovil, da podatki iz zaključnega računa odražajo realno 

stanje poslovanja in premoženja Letalske zveze. Člane skupščine pozove k razpravi točke 2. 

Darko Kralj predlaga, da se pregled poslovanja, seveda če ni večjih pripomb, sprejme v 

paketu. Oglasi se g. Lemut, ki želi odgovor zakaj skupščina ni bila že prej. Predsednik LZS 

odgovori, da se je na seji izvršnega odbora že dogovarjalo o izvedbi skupščine, ki pa nato 

zaradi njegove daljše bolniške odsotnosti, žal ni bila izpeljana. Podpredsednik LZS Mitja 

Ribarič pove, da se v bodoče če pride do nepredvidljivih zadev, preda pooblastilo. Vezano na 

vsebinski del druge točke vprašanj in pripomb ni, zato predsedujoči sprejme sklep. 

Sklep 4: Predsednik delovnega predsedstva predlaga, da Skupščina potrdi dokumente iz 

točke 2 in 3, torej poročilo o delu zveze in strokovnih komisij, zaključnemu računu, ki je 

sestavni del poročila ter planu dela in finančnemu načrtu v paketu za vsako posamezno leto 

posebej. 

Glasovanje: 37 ZA od 49  

Sklep 5: Skupščina potrjuje Poročilo o delu zveze in strokovnih komisij 2019, Zaključni račun 

2019, ki je bil sestavni del poročila ter Plan dela in finančni načrt za leto 2020 

Glasovanje: 39 ZA, 1 PROTI od 51  - v 4. sklepu se priključi član z dvema glasovoma 

 

Točka 3 

Pregled poslovanja za leto 2020 

Vsa gradiva poslovanja za leto 2020, so bila poslana. Nadzorni odbor je dne 16.10.2021 

pregledal poslovanje za leto 2020 ter ugotovil, da podatki iz zaključnega računa odražajo 

realno stanje poslovanja in premoženja Letalske zveze Slovenije. Predsedujoči daje točko 3 v 

razpravo. Društvo modelarjev Pomurja želi komentar na temo usposabljanje strokovnega 

osebja, na kateri problem so opozorili že nekaj let nazaj. Predsednik Lemut na kratko 
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obrazloži, da ima OKS pravilnik o usposabljanju strokovnega kadra, na podlagi tega se 

dodeljuje tudi sredstva, vezano na strokovni kader pa se nekaj več sredstev dobi tudi na 

občinskem nivoju. Meni, da zveza okoli tega, nima dovolj urejenih zadev oziroma ni nobene 

prave komunikacije. Kot je seznanjen so neka izobraževanja na tem področju s strani zveze 

že organizirana, sam pa o tem ne ve skoraj nič. Zanima ga kdaj se je to izobraževanje začelo, 

kako poteka... Predsednik LZS Igor Eržen vsemu povedanemu pritrdi. Obrazloži, da prej 

programa kot zveza nismo imeli, uredilo se je v letu 2020, program je potrjen, med njimi so 

tudi modelarji. Do danes, sta bila izvedena dva seminarja. Trenutno je v čakalni seznam za 

seminar vpisanih 5 oseb, seminar sam obsega okoli 80 ur, kjer je okoli 10 tem iz celega 

letalstva. Da se seminar izvede, potrebuje vsaj 10 oseb. Oglasi se Darko Kralj, ki je mnenja da 

ima vsaka komisija in podkomisija svojega predsednika in ta je dolžan informirat svoje člane. 

Bogdan Lemut pove, da je bilo na zadnji seji IO več govora o tej temi in da jih je in še bo na 

naslednji njihovi seji o vsem tem seznanil njihov predstavnik. Oglasi se Mitja Ribarič, ki je že 

pred leti predlagal in tudi večkrat na to opozoril, da vsaka komisija predlaga svoj proračun. 

Mnenja je, da je potrebno iskati sredstva še od kod drugod ter da se je potrebno pogovarjati 

o zvezi kot celoti. Bogdan Lemut predlaga v prihodnje stroške in prihodke razdeliti po 

dejavnosti. Predsednik LZS Igor Eržen pove, da so prihodki namenski in se jih tudi namensko 

porabi. Tilen Ceglar se strinja da je potrebno finančne plane bolj podrobno in natančno  

razdelit na panoge. Predsednik LZS pove, da je težko napisati finančni plan, ker še sama 

zveza ne ve koliko bo denarja. Razpis Fundacije se dela konec leta, rezultati so nekje marca 

naslednje leto, medtem ko ministrstvo za šport odločbo pošlje nekje okoli meseca maja. 

Nekako se vedno naredi plan za leto nazaj pridobljenih sredstev. Predsedujoči se z vsemi 

člani strinja, veliko bi lahko bilo še povedano o vsem, absolutno pa bo zveza iskala prave 

rešitve ter obravnavala na sejah odborov in sproti seznanjala komisije. 

Sklep 6: Skupščina potrjuje Poročilo o delu zveze in strokovnih komisij 2020, Zaključni račun 

2020, ki je sestavni del poročila ter Plan dela in finančni načrt za leto 2021. 

Glasovanje: 41 ZA od 51 

 

Točka 4 

Potrditev novega statuta zveze, usklajenega z veljavnimi predpisi 

Predsedujoči povabi k besedi pripravljavca besedila novega statuta Darka Kralja, ki pojasni in 

razloži najpomembnejše spremembe statuta LZS. Statut LZS, ki je trenutno v veljavi je 

skregan z veljavno zakonodajo in potreben je bil temeljite prenove. Pove, da je bil na seji 

izvršnega odbora LZS sprejet sklep, da se pripravi osnutek novega statuta. Po pripravi 

spremenjenega statuta, je bil ta poslan in obravnavan na seji izvršnega odbora, kjer se ga je 

pregledalo, obravnavalo, prediskutiralo, po potrebi dopolnilo, spremenilo…Vsem članom je 

bil poslan, žal pa so nas nato izredne covid razmere potisnile v kot, saj skupščine nismo 

mogli izvesti kot bi si želeli.  Statut LZS je bil ponovno poslan za tokratno sejo skupščine. Na 

zvezo ni prišla nobena pripomba, noben predlog, nobena sprememba. Darko Kralj tudi 

pojasni, da je statut LZS osnovan po vzorcu pravne fakultete v Mariboru ter da ima podoben 

statut tudi Športna zveza Maribor. Predsedujoči se zahvali za obrazložitev in doda, da je v 

novem statutu ob primeru nesklepčnosti, 15 minutni odlog, nato pa skupščina sklepa če je 

prisotnih vsaj ¼ glasov. Predsedujoči odpre razpravo. Kar nekaj časa se nameni pojmom v 

statutu športno društvo, športni klub, kaj je prav? Srečko Jošt razloži, da je zveza- zveza 
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društev ter da je klub samo ime. Večkrat preberemo dotične člene, vmes pregledamo zakon 

o društvih, povpraša se pravnika o mnenju. Predsedujoči od članov skupščine želi konkretne 

pripombe na vsebino statuta. Še enkrat poudari, da je bil osnutek  že nekaj časa nazaj poslan 

v obravnavo, tokrat tudi v gradivu za skupščino in časa za pregled in pripombe je bilo več kot 

dovolj. Janko Grošelj pove, da gre za posiljevanje takega statuta ter da ga ne bo sprejel in da 

bo sledila pritožba. Oglasi se tudi Marjan Jenko, ki se ne strinja z izbrisom imena klubi v 

statutu. Predsedujoči po daljši razpravi pove, da ne gre za nikakršno posiljevanje, da je 

statut kot tak na mizi in da je odločitev članov ali ga bodo sprejeli ali ne. Če se ga ne sprejme 

gre v nadaljnjo obravnavo na naslednji skupščini, v primeru potrditve, ga bomo v 

nadaljevanju na naslednji skupščini redakcijsko dopolnili. Predsedujoči prekine razpravo kot 

tako in oblikuje sklep za sprejem statuta v predlagani posredovani obliki. 

Sklep 7: Skupščina potrjuje Statut LZS v predlagani obliki, ki je bila posredovana med 

materiali za Skupščino. 

Glasovanje: 44 ZA, 1 PROTI od 53  – glasovanju se priključita dva glasova, en član po 

pooblastilu in en član kot zakoniti zastopnik kluba 

 

Točka 5 

Med štetjem glasov, predsedujoči odpre točko razno.  

Vito Rome sporoči, da so vsi glasovi vseh sklepov sprejeti, prvih šest sklepov z navadno 

večino, statut LZS pa z 2/3 večino. 

Sklepi glasovanja so shranjeni na zvezi. 

Predsedujoči se lepo zahvali za sodelovanje, v nadaljevanju pusti odprto sejo za vse, ki želijo 

še razpravljati.  

Sejo skupščine zaključi ob 20:25 uri. 

 

Ljubljana, 28. 12. 2021 

 

Zapisnikar:                                                    Overovatelj:                                        Overovatelj:  

 

Snežana Gorenc                                          Mitja Ribarič                                        Jože Čuden 

                           
        


