
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZAPISNIK  

 

SKUPŠČINE ZPLS, 11.4.2019, v prostorih gostišča Pod Jenkovo lipo v Gradu pri Cerkljah, 

s pričetkom ob 18 uri 

 

Prisotni predsedniki oziroma predstavniki društev: 

 

KL Triglav, DJP Polet Kamnik, JKP Zalet Komenda, KJP Luftar, AK Kimfly, DJP Bohinj, 

DJP Metulj, DJP Kondor, DPL Lesce - Bled, ŠK Lep oblak, KJP Turbulenca, DJP Polet Nova 

Gorica, DJP Albatros Celje, DJP Lintvar Šentjur, DJP Kajuh Frankolovo, DJP Kovk, JPK 

Donačka gora, KPL Kanja Dol. toplice, Adrenalin PG team Gornje Posočje, JPK Orli Kranj, 

DPL Luftmandlc, DPL Posočje, ZD Prelet Šentrupert, JPK Kriška gora, KJP Sky Velenje, DL 

Kragulj Sovodenj 

 

Dnevni red: 

 

1. Otvoritev skupščine 

2. Izvolitev organov skupščine 

3. Letno poročilo predsednika  

4. Finančno poročilo  

5. Poročilo nadzornega odbora  

6. Program dela za 2019 

7. Finančni načrt za 2019 

8. Razno 

 

 

1. točka: 

 

Skupščina je bila sklepčna ob 18:19. Prisotnih je bilo 25 predstavnikov društev oziroma 

njihovih pooblaščencev od 49. 

 

2. točka: 

  

Izvolitev organov skupščine. Overovatelja zapisnika Sandi Marinčič in Andrej Kolenc, 

zapisnikar Sandi Krč, skupščino vodi Marko Lukič. 

 

3. točka: 

 

Predsednik nagovori zbrane in predstavi letno poročilo zveze za leto 2018. 

Srečko Jošt pripomni oziroma dodatno obrazloži urejanje članarin, zakaj je bilo spodbujeno 

hitrejše zbiranje članarin in dodatno obrazloži smisel vinjete. Izpostavi kakšen je smisel 



vinjete, nagrada pilotu za delo na lokalnem startu, da gre lahko enostavno leteti tudi na druga 

vzletišča.  

Poročilo predsednika je bilo soglasno sprejeto. 

 

4. točka: 

 

Predsednik predstavi finančno poročilo za leto 2018. Dodatno predstavi posamezne izdatke. 

Konrad Krašek postavi vprašanje o prihodkih in odhodkih. Pripomni, da se naj prihodnjič 

gradivo pošlje v naprej. Vprašanje o številu članov. Podatek hrani Brigita, informativno 

število je 1060 članov. 

Predsednik obrazloži izdatke in prihodke. Podrobnejše poročilo predstavi Janez Ramšak, član 

nadzornega odbora. 

 

5. točka: 

 

Janez Ramšak pojasni finančno poročilo in predstavi poročilo nadzornega odbora. Nadzorni 

odbor soglasno ugotavlja, da je bilo poslovanje ustrezno in v skladu z veljavno zakonodajo. 

 

6. točka: 

 

Predsednik predstavi plan dela za leto 2019. Poudarek je na krvodajalski akciji. Letos so na 

novo registrirana 4 nova vzletišča, Čaven, Golte, Uršlja gora, Donačka gora. 
 

Pogovor, debata o tem, da se spremeni trenutna oblika zaključne prireditve, kjer ne bi bilo 

tako visokih stroškov organizacije. 

Kartica EPPI omogoči letenje na območje EU. Vključevala naj bi tudi vitlanje, tandem 

licence. Povzeto po konceptu IPPI. Bojan predlaga glasovanje o sprejetju kartice. IPPI ne 

priznava tandemov in vitlanja. Gašper predlaga, da se obstoječe ZPLS kartice spremeni 

oziroma dodela z EHPU logotipom in izda enotna kartica. 

 

7. točka:  

 

Predsednik  predstavi finančni plan za leto 2019. KPL Kanja Dol. toplice, Duško Gorenc se 

pošlje dve vetrni vreči. Nadalje je podan predlog, da se društvom skupaj z vinjetami za 

registrirana vzletišča pošlje po dve vetrni vreči za posamezno vzletišče. Predlog je soglasno 

sprejet. 

 

8. točka: 

 

Zahvala vodstvu. 

Marko Lukič predlaga, da bi se poleg članarine zbirala sredstva za GRZS. Dogovor, da 

društva raje sama zbirajo sredstva in jih podelijo lokalnim službam. Dodaten poudarek je na 

še večjem zbiranju. Predlog, da se članarina poveča za dodatnih 5 eur in nameni GRZS. 

Počaka se eno leto in se potem ponovno obravnava ta predlog. Zaenkrat se preko Ikarja člane  

ozavešča in vzpodbuja k pomoči. 

V Ikarju se objavi navodila za namenitev dela dohodnine društvom. 

Vprašanje glede popusta za vozovnice. ZPLS ima podpisan dogovor z RTC Krvavec, ki 

definira popuste. Kupec pokaže kartico, s čemer se mu prizna popust. 

UKV postaja Žan Kofol. Vprašanje glede subvencioniranja razvoja postaj. Nedorečeno. 

Pozdrav novemu društvu Turbulenca. Nagovor člana. Trenutno imajo 15 članov. 



Bojan predstavi bazo evidence nesreč na spletni strani ZPLS. Apelira na člane ZPLS po vnosu 

poročil članov udeleženih v nesrečah. 

Bojan pove, da je LZS pridobila soglasje CAA in sprašuje navzoče ali je ZPLS sposobna 

izvajati licenciranje. Sandi Marinčič obrazloži trenutno stanje, ki je po njegovem mnenju 

zadovoljivo. S spletne strani Agencije za civilno letalstvo so bili odstranjeni vsi izpitni 

katalogi, med njimi tudi katalog izpitnih vprašanj za jadralne padalce, ki je strokovno 

pripravljen iz naše strani. Na Agencijo smo že podali svoje nestrinjanje in čakamo na njihov 

odgovor. 

Janez Ramšak sprašuje ali so inštruktorji vpisani v Razvid. Meni, da bi inštruktorji morali biti 

vpisani. 

Jože Reven vabi na pika tekmo na Slajko 27. aprila 2019. 

Za zaključno prireditev se nameni 500 do 1000 eur. 

Predsednik skupščine zaključi skupščino ob 20:37. 

 

Zapisnikar, Sandi Krč 

 

Overovatelja 

 

Andrej Kolenc 

 

 

Sandi Marinčič 

 

 

Ljubljana, 16.4.2019 
 


