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ZAPISNIK
izredne volilne skupščine, ki je bila dne 10. 5. 2018 ob 18. uri v Modri
hiši, Bravničarjeva ulica 13, v prostorih Šahovske zveze Slovenija.
Predsednik LZS pozdravi prisotne in odpre izredno skupščino. Ugotovi se sklepčnost izredne
skupščine, 71 od 105 glasov.
Dnevni red izredne skupščine:
1. Predlog in izvolitev organov skupščine
2. Volitve predsednika
3. Volitve podpredsednikov

Točka 1
Predlog delovnega predsedstva in sicer:
- predsednik g. Niki Musič
- overovatelja g. Igor Eržen in g. Jože Čuden
- zapisnikar ga. Snežana Gorenc
Volilna komisija se predlaga v sestavi:
- g. Jože Mlakar
- g. Matija Škrlec
- g. Jože Čuden
Delovno predsedstvo potrjeno, 70 glasov za, 1 proti.
Volilna komisija potrjena, 65 glasov za, 5 proti, 1 vzdržan.

Točka 2
Predsednik napove volitve, najprej za predsednika, kjer sta kandidata g. Niki Musič in g. Igor Eržen. G.
Musič vpraša g. Eržena, če je še vedno kandidat (na izredni seji IO-LZS, ki je bila 16. 4. 2018 je g. Eržen
odstopil od kandidature, opomba pisarne). G. Eržen pritrdi, da bo kandidiral.
Med štetjem glasov za predsednika g. Čuden pove, da sta bila v skrinjici z volilnimi lističi oddana
napačna volilna lističa in sicer za volitve podpredsednika, volilna lističa št.2, ki sta tako neveljavna.

G. Mlakar poroča o izidih volitev: od 71 glasov sta bili 2 glasovnici oddani za napačno glasovanje in
sicer sta bili oddani za podpredsednika.
G. Eržen je prejel 35 glasov, g. Musič 34.
Novi predsednik LZS je g. Igor Eržen. V kratkem nagovoru pove, da je volilni izid tesen že tretjič
zapored in da bo Letalsko zvezo vodil transparentno in pošteno ter se zahvali za zaupanje.

Točka 3
Nadaljujemo z volitvami za podpredsednika LZS , kjer so kandidati g. Jože Čuden, g. Igor Eržen
(G.Eržen je že izvoljen za predsednika, zato je njegova kandidatura za podpredsednika umaknjena), g.
Darko Kralj, g. Mitja Ribarič in g. Janko Grošelj.
G. Mlakar predstavi izide volitev za podpredsednika. G. Jože Čuden je prejel 36 glasov, g. Mitja Ribarič
34 glasov, g. Darko Kralj 32 in g. Janko Grošelj 6 glasov. Tri glasovnice so bile neveljavne. G. Jože
Čuden in g. Mitja Ribarič sta izvoljena za podpredsednika LZS. Zahvalita se za zaupanje.
Za zaupanje v 9-letnem obdobju se zahvali g. Musič, novemu vodstvu zaželi vsaj tako dobro delo, kot
je bilo do sedaj. G. Jelen se v kratkem nagovoru zahvali dosedanjemu predsedniku za njegovo delo in
navzoče prosi za aplavz.
G. Musič zaključi sejo ob 18:50h.

Ljubljana, 14. 5. 2018
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