ZAPISNIK
SKUPŠČINE ZPLS, 11.6.2020, v prostorih gostišča Pod Jenkovo lipo v Gradu pri Cerkljah,
s pričetkom ob 18 uri
Prisotni predsedniki oziroma predstavniki društev:
DJP Polet Nova Gorica, DJP Metulj Rimske toplice, DL Kragulj Sovodenj, JPK Kriška gora,
Klub Delta Ljubljana, DJP Kovk Ajdovščina, DJP Albatros Celje, JPK Eol, KJP Luftar, JPK
Donačka gora, KJP Krokar, KPL Kanja Dolenjske toplice, KJP Turbulenca, JPK Orli, DJP
Polet Kamnik, JPD Kanin, AK Kimfly, DJP Lesce Bled, ŠK Lep oblak, KJP Sky Velenje,
DPL Posočje, DJP Lintvar, KL Triglav, DJP Bohinj, DPL Viharnik Cerkno, Društvo
Adrenalin Paragliding team Gornje Posočje, DPL Luftmandlc Idrija
Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine
2. Izvolitev organov skupščine
3. Letno poročilo predsednika 2019
4. Finančno poročilo 2019
5. Poročilo nadzornega odbora
6. Izvolitev novega predsednika , članov upravnega odbora, nadzornega odbora ter
disciplinske komisije
7. Program dela za leto 2020
8. Finančni plan za leto 2020
9. Razno

1. točka:
Skupščina je bila sklepčna ob 18:15. Prisotnih je bilo 27 predstavnikov društev oziroma
njihovih pooblaščencev od 50.

2. točka:
Izvolitev organov skupščine. Overovatelja zapisnika Sandi Marinčič in Blaž Truden,
zapisnikar Brigita Jarc, skupščino vodi Sandi Krč.
3. točka:
Predsednik nagovori zbrane in predstavi letno poročilo zveze za leto 2019.
- izvedba in organizacija varnostnega posveta EHPU v Novi Gorici 01.06.2019
- organizacija in izvedba seminarja za učitelje in tandeme bo 9.2.2019, organizira Sandi
Marinčič
- obnovitev šolskega terena v Prebold
- pridobitev odločbe ministrstva za šport, da delujemo v javnem interesu, prošnjo je potrebno
poslati do 31.3.
- financiranje vzletišč z novimi enotnimi informacijskimi tablami in izdelava le teh
V tej nalogi nam v lanskem letu ni najbolj uspevalo .
- dodelitev sredstev društvom za vzdrževanje vzletišč ter opreme
- krvodajalska akcija
- organizacija zaključne prireditve
- registracija nekaterih novih vzletišč,
- izdelava vetrnih vreč
Poročilo predsednika je bilo soglasno sprejeto.
4. točka:
Predsednik predstavi finančno poročilo za leto 2019. Predsednik obrazloži izdatke in
prihodke. Finančno poročilo je bilo soglasno sprejeto.
5. točka:
Janez Ramšak pojasni finančno poročilo in predstavi poročilo nadzornega odbora. Pri
predložitvi finančnega poročila nadzornemu odboru je bilo nekaj nejasnosti, ki pa so bila
nadzornemu odboru pojasnjena. Nadzorni odbor soglasno ugotavlja, da so bila sredstva
porabljena v skladu z letnim planom in veljavno zakonodajo.
6. točka:
Najprej smo razrešili člane dosedanjih funkcij, predsednika, podpredsednika, tajnika, člane
UO in nadzornega odbora ter disciplinske komisije. Zatem so potekale nove volitve. Za
predsednika je bil predlagan Bojan Žižmond, predlog je bil soglasno sprejet. Za
podpredsednika je kandidiral Primož Vogrinc. Predlog je bil soglasno sprejet. Za nove člane
UO so kandidirali Ivan Brovč, Peter Kocjan, Tomaž Kokalj. Vsi predlogi so bili soglasno
sprejeti. Za tajnika je bila izvoljena Brigita Jarc. Za člane nadzornega odbora so bili izvoljeni
Damjan Adam, Mitja Jančič, Rok Žagar. Za člane disciplinske komisije so bili izvoljeni
Aljoša Čoh, Gašper Prevc in Blaž Truden.

7. točka:
Predsednik predstavi plan dela za leto 2020.
- organizacija in izvedba seminarja za učitelje
- pridobitev odločbe ministrstva za šport, da delujemo v javnem interesu
- iskanje novega urednika Ikarja
- financiranje vzletišč z novimi enotnimi informacijskimi tablami in izdelava le teh
- dodelitev sredstev društvom za vzdrževanje vzletišč ter opreme
- udeležba na Varnostni konferenci v Budimpešti, ki jo organizira EHPU tokrat bo potekala
preko video konference
- izvedba zaključne prireditve
- posredovanje pri nesreči v Budanjah in reševanju posledic
- udeležba na skupščini EHPU
- obveščanje v času virusa
- iskanje dodatnih virov za vzpostavitev registracije letalskih nesreč
Bilo je nekaj predlogov kako obveščati naše člane o dogodkih in dejavnostih ZPLS. Glavni
kanal je še vedno Facebook. Dogovorili smo se, da bomo večkrat pošiljali novice
predsednikom društev, ti pa bodo potem le te poslali naprej svojim članom.
Plan dela za leto 2020 je bil soglasno sprejet.

8. točka:
Predsednik predstavi finančni plan za leto 2020. Pripombe so bile na obeske, ki smo jih letos
razdelili našim članom ob plačilu članarine. Člani so podali več različnih predlogov kako
pomagati društvom oziroma obdariti naše člane. Nekaterim osebno darilo pomeni veliko,
drugim ni pomembno. Predlog je bil tudi, da bi društva obdarili s travno mešanico za vzletna
mesta.
Finančni plan je bil soglasno sprejet in je priloga temu zapisniku.
9. točka:
Bojan je Srečku izrazil zahvalo za njegov trud, ki ga je vložil v delo ZPLS in uredništvo
Ikarja in mu izročil pozornost za spomin.
Srečko se je odločil, da ne bo več urednik Ikarja. Bilo je več različnih predlogov kako se
bomo lotili izdaje Ikarja v naprej. Ali samo v elektronski obliki, ali maj številk na leto, dve ali
tri. Večina se je strinjala, da je bolje manj številk in te v tiskani obliki. Sestavili smo uredniški
odbor Ikarja v sestavi Luka Felicijan, Veronika Štampfl in Tomaž Kokalj. Glavni urednik pa
bo eden.
Primož Vogrinc je povedal, da ureja vzletišče in pristanek na vzletišču Gozd in pozval ZPLS,
da mu finančno priskoči na pomoč.
Pogovarjali smo se tudi o dvigu članarine za leto 2021, zaradi večje porabe kot imamo
prihodkov, na 28 eur ali morda 30. Potekala je razprava o dvigu, nekateri so bili proti,
nekateri za. O dvigu bo odločal UO na naslednjem sestanku.

Predsednik skupščine zaključi skupščino ob 21:15.
Zapisnikar, Brigita Jarc
Overovatelja
Blaž Truden

Sandi Marinčič

Ljubljana, 18.6.2020

