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ZAPISNIK 

 

22. seje skupščine LZS, ki je bila dne 17. maja 2022 ob 18. uri v hotelu Creina, Koroška cesta 

5, Kranj. 

Predlagan dnevni red: 
Pozdrav, otvoritev in ugotovitev prisotnosti. 

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

2. Poročila o delu in zaključni račun LZS za leto 2021 
3. Plan dela in finančni načrt za leto 2022 
4. Volitve 2022 (predsednik, podpredsednika, nadzorni odbor, izvršni odbor) 
5. Podelitev priznanj 
6. Razno 
 

Točka 1 

Predsednik LZS Igor Eržen po 30-minutnem čakanju zaradi nesklepčnosti, ob 18:30 uri vse 

lepo pozdravi in začne 22. sejo skupščine LZS. Ugotovi se sklepčnost skupščine: 46 od 95 

vseh glasov, kar po pol ure čakanja pomeni več kot 1/3 glasov prisotnih. Danes skupščino 

vodimo po dosedanjem statutu in ne po novo sprejetem statutu, saj ga upravna enota še ni 

pregledala in potrdila. 

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

predsedstva predlaga Filipa Tobiasa, za člana pa Nejca Faganelja in Pavla Prhavca. 

Glasovanje: soglasno sprejeto, nihče proti, nihče vzdržan. 

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

Sklep 2: Delovno predsedstvo predlaga za volilno komisijo Vita Rometa, Aleša Kolenca in 

Veroniko Štampfl, za overovatelja predlaga Jožeta Čudna in Marka Travnerja ter za 

zapisnikarko Snežano Gorenc. 

Glasovanje: soglasno potrjeno, nihče proti, nihče vzdržan. 

Sklep 3: Predsedujoči prebere predlagan dnevni red. Pod točko razno se nihče ne javi. 

Glasovanje: soglasno potrjeno, nihče proti, nihče vzdržan. 

Dnevni red je potrjen. 

  

Točka 2  
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Poročila o delu in zaključni račun LZS za leto 2021. 

Predsednik LZS pove, da je bilo v letu 2021 poslovanje pozitivno. Večji del 

presežka je treba pripisati pomoči države zaradi izrednih covidnih razmer, saj je 

bila Snežana več kot leto dni na čakanju. V letu 2020 smo se vsi znašli v težki 

situaciji, pred tem smo bili leta 2019 finančno odrezani od ministrstva za šport, saj 

nismo imeli potrjenih programov izobraževanja strokovnih kadrov. Pove, da je 

vesel, da smo se finančno prebili skozi težave, upa in želi si, da se razmere umirijo, 

in da se končno začne na zvezi delati tako, kot smo si to zastavili pred leti. Besedo 

da članom skupščine. Oglasi se Vito Rome z vprašanjem glede presežka, ali ta 

ostane na zvezi, ali se porazdeli? Predsednik zveze odgovori, da presežek ostane 

na zvezi, denar pa se v vsakem primeru porazdeli med športne panoge, idej za 

porabo sredstev pa ni malo. Predsednik NO pove, da je bilo poslovanje dvakrat 

pregledano, enkrat v novembru in nato še v februarju, ko je bil izdelan zaključni 

račun. Nadzorniki so ugotovili, da je zveza v letu 2021 resnično delovala na 

minimalnem programu in z minimalnimi stroški ter da je presežek nastal zaradi 

pomoči, ki smo jo dobili. Glavna pripomba nadzornikov se nanaša na nova pravila 

OKS-ja, ki zahteva najmanj 100 registriranih športnikov v panogi za njeno 

financiranje. Zavzemajo se za spodbujanje športnih dejavnosti po klubih in v zvezi, 

da bi dosegli čim večje število registriranih športnikov. Predlagajo tudi vključitev 

odvetnika ter sodelovanje z drugimi zvezami s ciljem spodbijanja novih pravil. 

Pripomb na zaključni račun in poročil o delu LZS za 2021 ni bilo. 

Sklep 4: Predsedujoči da na glasovanje sklep, da skupščina sprejme poročilo o 

delu in zaključni račun LZS za leto 2021. 

Glasovanje: soglasno potrjeno, nihče proti, nihče vzdržan. 

 

Točka 3 

Plan dela in finančni načrt za leto 2022. 

Predsednik LZS na kratko opiše sofinanciranje programov s strani fundacije za šport in 

ministrstva za šport v letu 2022. Vsa sredstva, ki jih je zveza pridobila, so namenska. V letu 

2022 so sredstev deležni pretežno jadralno padalstvo in zmajarstvo, nekaj malega jadralno 

letenje ter pri fundaciji za šport še padalstvo in mladinci. Oglasi se g. Ribarič, ki ponovno 

pozove vse predsednike komisij, da bi morali imeti izdelane programe dela. Pred časom je 

predsednike komisij večkrat opozoril, naj programe dela naredijo vnaprej, saj bomo le tako 

na zvezi vedeli, kaj katera panoga potrebuje, načrtuje, ipd. Predsedujoči meni, da bi morala 

zveza imeti več vizije, in da je izvršni odbor tisti, ki bi moral prisluhniti odprtim temam, 

strategiji in željam s strani članstva. Tudi na zvezi je ugotovljeno, da je komunikacija slaba, 

tako med klubi in predsedniki komisij, kot tudi med klubi in zvezo. Predsednik LZS pa pohvali 

sodelovanje z agencijo za civilno letalstvo kot tudi z ministrstvom za obrambo. Ugotavlja, da 

bodo morale strokovne komisije bolj zavihati rokave ter bolj upoštevati pobude in predloge 

klubov in zastopati interese članstva. Na skupščini je bilo ugotovljeno, da smo premalo 

dejavni. 

Sklep 5: Skupščina potrjuje plan dela in finančni načrt za 2022, poslan v gradivu.  

Glasovanje: soglasno potrjeno, nihče proti, nihče vzdržan. 

 

 

 

Točka 4 

Volitve 2022 (predsednik, podpredsednika, nadzorni odbor, izvršni odbor) 

Predsedujoči pove, da imamo enega kandidata za predsednika zveze, to je dosedanji 

predsednik LZS Igor Eržen. Ker so volitve tajne, pove, da se bo glasovanje izvedlo z 
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glasovnicami. Izbranega kandidata se obkroži, v nasprotnem primeru se kandidata ne 

obkroži, kar pomeni glas proti oziroma neveljavno glasovnico. 

 

Za oba podpredsednika smo sicer dobili le eno kandidaturo, a še to prepozno. Ker ju zveza 

nujno potrebuje, daje predsedujoči na glasovanje razširitev dnevnega reda, in sicer da bi 

med navzočimi na skupščini izbrali dva kandidata. Skupščina se strinja, da se dnevni red 

razširi za izbiro kandidatov za podpredsednika LZS. 

Darko Kralj ponovno potrdi kandidaturo za podpredsednika LZS. Za drugega kandidata je 

predlagan Vito Rome, ki predlog sprejme. Drugih predlogov ni. 

Potrdi se, da sta za podpredsednika LZS izbrana Darko Kralj in Vito Rome. 

Sklep 6: Skupščina se strinja, da se dnevni red razširi za izbiro kandidatov za 

podpredsednika in potrjuje oba kandidata. 

Glasovanje: soglasno potrjeno, nihče proti, nihče vzdržan. 

 

Za nadzorni odbor so bile prejete tri kandidature, in sicer Filip Tobias, Janez Božič in David 

Marc. Vsi potrdijo kandidaturo in se na kratko predstavijo skupščini. Predstavita se tudi prej 

omenjena kandidata za podpredsednika, Vito Rome in Darko Kralj.  

Za podpredsednika se predlaga, da je pod točko b na glasovnici Vito Rome, ki je prazna 

zaradi ne prejetega kandidata. Glasuje se tako, da se obkroži oba, oziroma enega ali 

nobenega. 

Za nadzornika se obkroži eden in tisti, ki ima največ glasov, postane predsednik nadzornega 

odbora, ostala dva sta člana. 

 

Skupščina sprejme sklep 7, ki se glasi: Vito Rome se kot član volilne komisije izloči in se 

predlaga novega člana volilne komisije, to je Avi Slavko Šorn. 

Glasovanje: soglasno potrjeno, nihče proti, nihče vzdržan.  

 

Predsedujoči pozove člane k volitvam. Vsi glasovi so oddani. 

Volilna komisija v sestavi Aleš Kolenc, Veronika Štampfl in Avi Slavko Šorn preštejejo 

glasove in poročajo o izidu. 

 

Predsedujoči, da na glasovanje oziroma v potrditev še člane izvršnega odbora LZS v 

sestavi: 

 šport: Vito Rome 

 motorno/akro: Darko Kralj 

 jpz: Tilen Ceglar 

 uln: Robi Latin 

 modelarstvo: Alja Makuc 

 jadralno: Mark Travner 

 padalstvo: Jože Mlakar 

 balonarstvo: Štefan Pavlinjek. 
 

Sklep 8: potrditev izvršnega odbora LZS. 

Glasovanje: soglasno potrjeno, nihče proti, nihče vzdržan. 

 

Izidi glasovanja volitev 2022: 

- Predsednik LZS: Igor Eržen - oddanih 46 glasovnic, 44 za, 2 brez glasu; 

- Podpredsednika LZS: Darko Kralj in Vito Rome - oddanih 46 glasovnic, 26 glasovnic za 

oba, 4 za Darka Kralja in 16 za Vita Rometa; 

- Nadzorni odbor LZS: Filip Tobias, predsednik, Janez Božič in David Marc, člana - 38 

glasov za Filipa Tobiasa, 13 za Davida Marca in 6 za Janeza Božiča. 
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Vsa dokumentacija volilnih lističev, se hrani na sedežu zveze. 

 

 

 

Točka 5 

Podelitev priznanj. 

Podelili smo priznanja za športnike leta 2019, 2020 in 2021, tako za najboljšega športnika 

LZS kot najboljšega športnika v posamezni panogi. 

Najboljši športnik LZS za leto 2019 je Matjaž Sluga (jadralno padalstvo) in mladinec Janez 

Ovsec (modelarstvo). 

Najboljši športnik LZS za leto 2020 je Tilen Ceglar (jadralno padalstvo). 

Najboljši športnik LZS za leto 2021 je Anže Gaberšček (modelarstvo). 

Matjaž Sluga, Primož Suša in Rok Dolinšek so bili prejemniki priznanj s strani FAI. 

Prejemniki najvišjega priznanja LZS, plakete Edvarda Rusjana, so Franc Klemenčič za 

življenjsko delo (2021) ter Primož Suša, Jošt Napret, Dušan Orož in Bojan Gaberšček za 

svetovni rekord (2020). 

Vsi prejemniki priznanj so prejeli tudi knjigo Na krilih poguma, zgodbe slovenskih letalcev, 

avtorjev Boruta Podgorška in Marka Malca. 

 

Točka 6 

Razno 

Pod točko 6 se sklep razširi in sicer: 

Sklep 9: Skupščina nalaga vodstvu LZS, da zapisnike sej javno objavlja, a le tako, da bodo 

na voljo zgolj članom klubov. 

Glasovanje: soglasno potrjeno, nihče proti, nihče vzdržan. 

 

Pod točko razno predsednik LZS prosi člane za ažurno pošiljanje vseh potrebnih podatkov o 

svojih članih (športnikih) na sedež zveze. Podatke (zdaj tudi EMŠO) potrebujemo za vnos 

rezultatov športnikov v aplikacijo OKS-ja, za vnos tekmovalca v aplikacijo FAI pa obvezno 

tudi e-poštni naslov. Hkrati tudi pripomni, da je pogoj za pridobitev tekmovalne licence FAI 

pridobljen ADEL certifikat športnika posamezne zveze. Spletno povezavo in vse informacije, 

najdete na spletni strani LZS. Trenutno se certifikat obnovi na dve leti. Vse navedene 

podatke smo dolžni imeti, saj nam to nalaga Zakon o športu. 

Predsedujoči se zahvali vsem za udeležbo in sejo skupščine zaključi ob 19:55 uri. 

 

Ljubljana, 28. 05. 2022 

 

Zapisnikarka:                         Overovatelj:                    Overovatelj:  

Snežana Gorenc                    Jože Čuden                    Mark Travner 

                                                                           
                                                                                                            


