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ZAPISNIK

20. redne letne skupščine LZS, ki je bila dne 14. 3. 2019 ob 18 uri v hotelu Creina, Koroška
cesta 5, Kranj

Predlagani dnevni red:
Pozdrav, otvoritev in ugotovitev sklepčnosti!
1. Predlog in izvolitev organov skupščine LZS (delovno predsedstvo, zapisnikar, volilna
komisija, overovatelja) ter potrditev dnevnega reda skupščine
2. Poročilo o delu zveze skupaj s poročili komisij za leto 2018 ter zaključni račun zveze 2018;
3. Plan dela zveze 2019 in finančni načrt 2019
4. Volitve za nadzornika in podpredsednika LZS
5. Podelitev plaket Športnik leta 2018 in ostalih priznanj
6. Razno
Predsednik LZS g. Igor Eržen ob 18:00 ugotovi, da po veljavnem statutu skupščina ni
sklepčna, saj ni navzočih več kot polovica glasov, zato se skupščina predstavi za 30 minut. Ob
18:30 predsednik spet vse lepo pozdravi in odpre 20. redno letno skupščino LZS. Predstavi
Aleša Kolenca, ki je nova pomoč v pisarni LZS. Člane na skupščini tudi obvesti, da imamo
novoizvoljenega predsednika ULN komisije, to je g. Robi Latin, ki je opravičeno odsoten.
Ugotovi in sporoči sklepčnost. Prisotnih je 45 glasov od 96, navadna večina je 23 glasov, dvotretjinska pa 31 glasov.

Točka 1
Predsednik LZS nadaljuje z izvolitvijo organov skupščine LZS.
Za delovno predsedstvo predlaga:
- g. Darko Kralj (delovni predsednik), 5 glasov vzdržanih, 0 glasov proti, ostali glasovi za
- g. Igor Eržen in g. Jože Čuden (overovatelja), vsi za
- ga. Snežana Gorenc (zapisnikar), vsi za
20. redna in volilna skupščina LZS

- g. Dušan Gorenc, g. Rado Jelen in g. Aleš Kolenc (volilna komisija), vsi za
Predsednik LZS g. Eržen povabi za delovno mizo ter preda besedo delovnemu predsedniku
skupščine g. Darku Kralju (v nadaljevanju predsedujoči).
Predsedujoči pozove člane k potrditvi predlaganega dnevnega reda, hkrati vpraša, če se kdo
javi pod točko razno. Dnevni red je soglasno sprejet. Pod točko razno se ne javi nihče.

Točka 2
Poročilo o delu zveze skupaj s poročili komisij za leto 2018 ter zaključni račun zveze 2018 sta
bila poslana kot gradivo. Predsedujoči pozove k besedi nadzornika LZS g. Janeza Božiča, ki
prebere poročilo nadzornega odbora za leto 2018. Nadzorni odbor dodatno predlaga, da se v
plan zapiše tudi:
- prenova statuta LZS, tako da LZS ob spremembi vodstva nikoli več ne bo prišla v takšno "pat"
situacijo kot v letu 2018,
- sprejem etičnega kodeksa LZS, ki bi ga morali podpisati vsi, ki imajo kakršnokoli funkcijo v
LZS, da bomo potencialne spore v LZS urejali na kulturen način in brez izpadov.
Sklep: pripomb in vprašanj na poročila o delu ter zaključni račun 2018 ni, soglasno potrjeno.

Točka 3
Predsednik LZS obrazloži, da je finančni načrt dela 2019 narejen na osnovni zaključnega
računa 2018. Pove, da težko govori o številkah, saj razpisa za ministrstvo sploh še ni zunaj,
Fundacija za šport prav tako še ni sporočila rezultatov. Navzočega člana zanima postavka
izredni prihodki in odhodki za nekategorizirane športnike. Predsednik odgovori, da sredstev
za te športnike žal ni, želi pa si, da bi sredstva poskušali na nek način pridobiti tudi zanje. Član
IO-ja je želel, da se ta postavka zapiše v finančni načrt 2019 tako med odhodke kot prihodke.
G. Ribarič v prihodnje pričakuje vsebinsko obrazložitev finančnega načrta. Sredi leta zveza
naredi rebalans proračuna.
Sklep: plan dela in finančni načrt 2019 sprejeta, 2 glasova proti, 0 glasov vzdržanih, ostali za.
Točka 4
Predsedujoči pove, da smo tako za nadomestnega nadzornika kot za drugega
podpredsednika prejeli po eno kandidaturo. Obe kandidaturi sta bili poslani v gradivu. Ker so
volitve po poslovniku zveze tajne, pozove člane k potrditvi kandidata za podpredsednika z
dvigom rok. Navzoče pozove h glasovanju: 1 proti, 0 vzdržanih, vsi ostali za. Kandidata za
podpredsednika LZS tako skupščina potrjuje z dvigom rok. Kandidat za podpredsednika g.
Mitja Ribarič se na kratko se predstavi.
Sklep: g. Ribarič je izvoljen za podpredsednika LZS. Glasovanje: 5 proti, 2 vzdržana, ostali
glasovi za.

20. redna in volilna skupščina LZS

Predstavi se še g. Filip Tobias, kandidat za nadzornika LZS. Glasovanje: vsi za. Po statutu
zveze je predsednik nadzornega odbora tisti, ki prejme največ glasov izmed vseh treh članov.
Predsedujoči pozove člane, da na volilnem listku obkrožijo enega izmed kandidatov ter listek
oddajo v škatlo LZS. Volilna komisija prešteje glasovnice in sporoči, da je največ glasov prejel
g. Filip Tobias, in sicer 38 glasov ostala člana nadzornega odbora LZS g. Janez Božič 8 glasov
ter g. Ludvik Uhan 4 glasove.
Sklep: predsednik nadzornega odbora Letalske zveze Slovenije je g. Filip Tobias
Med štetjem glasov predsedujoči opiše zakaj nova pravila, zakaj novi statut, itd. Javna
razprava o spremembah bo čez približno mesec dni, potekala bo prek izvršnega odbora,
sprejemalo se bo pripombe. Sklicalo in izpeljalo se bo izredno skupščino LZS s točko potrditev
novih pravil LZS. Skupščina bo na dan letalstva v Murski Soboti. Pripomb ni, sprejeto.
Predsedujoči je dal besedo g. Podgoršku in g. Malcu, ki sta na kratko predstavila knjigo
Zaljubljeni v letenje.

Točka 5
Predsednik LZS nadaljuje s podelitvijo plaket najboljšim športnikom LZS 2018. Najboljša
športnica LZS 2018 je Živa Brinovec.
Po panogah prejmejo plaketo LZS:
-

Vito Rome, balonarstvo
Robi Verbančič, motorno letenje
Darko Milanovič / Matej Vogrinčič, ULN
Boštjan Pristavec, jadralno letenje
Matjaž Klemenčič, jadralno zmajarstvo
Matjaž Sluga, jadralno padalstvo - natančno pristajanje
Dušan Orož, jadralno padalstvo - preleti
Erik Kocjan, padalstvo Speed Skydiving
Ekipa Sky Dragons, skupinski likovni skoki
Volodymir Sychov, modelarstvo - prosti let
Žiga Tomašev, modelarstvo - prosti let - mladinci
Primož Rižner, modelarstvo - radijsko vodenje
Živa Brinovec, raketno modelarstvo - mladinci
Anton Šijanec, raketno modelarstvo – člani

Diplome FAI za svetovne in kontinentalne rekorde so prejeli:
-

Jošt Napret, Dušan Orož, Bojan Gaberšek in Primož Suša - svetovni in evropski rekord
v kategoriji prelet na napovedan cilj s povratkom, jadralno padalstvo
Mojca Pišek, evropski rekord v prostem preletu s povratkom, jadralno padalstvo
Anton Šijanec, svetovni rekord, modelarstvo S1B

20. redna in volilna skupščina LZS

Plaketo Edvarda Rusjana za življenjsko delo na področju letalske dejavnosti je prejel g. Danilo
Kovač.

Točka 6
Brez točke razno, nihče se ne javi.
Predsedujoči se zahvali prisotnim ter jih povabi na manjšo pogostitev.
Ljubljana, 19. 3. 2019

Zapisnikar
Snežana Gorenc

Overovatelj:
Jože Čuden

20. redna in volilna skupščina LZS

Overovatelj:
Igor Eržen

